Zápis z jednání Valné hromady SK Žižkov Praha z.s.
konané dne 22.5.2019
Valnou hromadu zahájil v 18.00 hod. předseda SK Žižkov Praha pan Martin Hájek.
1) Na valnou hromadu bylo pozváno 16 delegátů-zástupců oddílů SK Žižkov Praha. Přítomno bylo 16 delegátů,
tj. 100% a 2 hosté. Prezenční listina je přílohou zápisu. Valná hromada byla usnášení schopná.
Předseda přednesl návrhy na schválení :
-

pracovního předsednictva valné hromady, mandátové komise a volební komise ve složení:
pp. Hájek, Lidrychová, Weisserová
VH jednomyslně schválila

-

schválení programu a jednacího řádu dle písemných podkladů
VH jednomyslně schválila

2) Zpráva o činnosti SK za rok 2018
Veškeré podrobné materiály byly poslány k prostudování elektronicky, delegáti měli možnost se s těmito
dokumenty seznámit a případné námitky vznést k odpovědným funkcionářům ještě před konáním VH.
Předseda shrnul nejdůležitější události roku jako např.:
-

Založení oddílu Kettlebell
Prodej nevyužitých pozemků podél kanálu na Trnávce společnosti Povodí Vltavy a.s.
GDPR a další předpisy a zákony
Informace o jednáních Výkonného výboru – především spolupráce oddílu tenisu a kettlebellu v areálu
Primaska, provoz jednotlivých objektů SK
Hospodaření (mírný vzestup oproti předchozímu roku)
Vzhledem k pravidelnému konání VH v květnovém měsíci, budou příští zprávy informovat o období
květen / květen (doposud za kalendářní rok)

Předseda informoval o aktuálním dění do této chvíle
- ukončení činnosti oddílu turistiky k 31.12.2018 pod hlavičkou SK Žižkov Praha z.s.
- počet členů SK k 30.4.2019 = 244
- dotace od MŠMT, MČ 3, MČ 10 a HMP – pokyny k předání dokladů k vyúčtování
3) Zpráva kontrolní komise SK za rok 2018
Předsedkyně kontrolní komise paní Weisserová informovala, že v roce 2018 se komise scházela pravidelně
při jednáních Výkonného výboru. Další dvě samostatná jednání Kontrolní komise proběhla až v roce 2019 –
kontrola hospodaření dokladů za rok 2018 při účetní závěrce.
Delegáti vzali na vědomí.
4) Informace o kandidátech pro volbu doplnění VV
Po odchodu zástupce oddílu turistiky, zůstal ve Výkonném výboru sudý počet členů. Předseda informoval o
nutnosti volby 1 osoby pro období do konce volebního období výkonného výboru. Odůvodnil návrh
kandidátů pana Jindřicha Langra a pana Tomáše Makovce a přednesl návrh veřejného hlasování.
Návrh veřejného hlasování byl jednomyslně přijat.
5) Diskuse

-

nebyl žádný příspěvek do diskuze

6) Zpráva o účasti delegátů
Paní Lidrychová seznámila přítomné se 100% účastí delegátů
Poté předseda vyzval ke schvalování jednotlivých bodů.
7) Dovolba do VV veřejné hlasování
Hlasování pro pana Jindřich Langra
Pro: 8
Hlasování pro pana Tomáše Makovce Pro: 6
Oba kandidáti se zdrželi hlasování.
Pan Jindřich Langr byl zvolen členem Výkonného výboru počtem 8 hlasů ze 16.
8) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření za r.2018
VH jednomyslně schválila zprávu

9) Schválení rozpočtu na r.2019
VH jednomyslně schválila rozpočet

10) Schválení Usnesení Valné hromady SK Žižkov Praha konané dne 22.5.2019
VH jednomyslně schválila návrh usnesení

Na závěr VH proběhla volná diskuze, při níž paní Katzová vznesla připomínku, že nebyla přednesena zpráva o
činnosti a hospodaření ZZ a.s. za uplynulý rok s tím, že byla na na některé z minulých VH tato povinnost
odsouhlasena.
Pan Hájek zašle požadovanou zprávu paní Katzové. Současně upozornil, že listiny ke zveřejnění (o
hospodaření) jsou volně přístupné ve sbírce listin Městského soudu v Praze – portál justice.cz. a že všechny
informace o činnosti jak SK, tak ZZ a.s. jsou řešeny na schůzích VV, jejich členi (zástupci oddílů), mají
povinnost informovat své členy o všem, co se na schůzích projednávalo. Prostřednictvím svých zástupců
mohou předkládat jakékoliv návrhy a podněty a dotazy.

Jednání bylo ukončeno v 19.00hod.
Zapsala: M. Lidrychová

