
ZÁPIS č. 1/826/2019 

ze schůze výboru SK START Praha, konané dne 24. ledna 2019 na Střeleckém ostrově. 

Přítomni: F. Hadaš j., V.Zátka, Z. Mádl, V. Hála, O. Hašek, , F. Hadaš s.,  Z. Zlámalová 

Za KK: I.Muziková, A. Roubalová, P. Černá, M. Poslušná 

Omluveni:  H. Mandíková 

 

P r o g r a m:  

1. Kontrola zápisu 

2. Kontrola úkolů 

3. Elektronické schvalování 

4. SK 

5. Výbor SK 

6. Areál 

7.  Restaurace 

8.  Strahov 

                             9. Pec 

      10.   KK 

    11. Oddíly 

    12. Úkoly, termín příští schůze 

            

1. Kontrola zápisu 

Zápis č. 9/825/2018 byl výborem SK schválen. 

 

2. Kontrola úkolů 

- Inventury - trvá                

- Cenová nabídka na rekonstrukci střechy a části chalupy v Peci – trvá 

- Příprava podkladů pro elektronické otevírání dveří – splněno, bylo předáno firmě                                                             

  k vypracování  

- Osvětlení kurtů č. 2 a 3 - trvá 

- Vypracování provozního řádu – trvá 

- Příprava finančních plánů oddílů na rok 2019 – splněno 

- Vyúčtování grantů MHMP, MŠMT – trvá, připraveno  

- Příprava rozpočtu na rok 2019 - trvá 

- příprava DPP na rok 2019- splněno 

 

3. Elektronické schvalování: 

Výbor SK schválil nové členy následujících oddílů od 1.1.2019: 

Lukostřelecký oddíl: Prokop Tomáš, Velikorodnyi Kostiantyn, Klimeš Petr, Stuchlí Miroslav, 

Avramov Mia, Schovancová Magdaléna, Petrák Václav, Vaníček Bartoloměj 

Stolní tenis: Bauer Jan 

Nohejbalový oddíl: Štěrba Jakub, Tůma Vojtěch 

 

4. SK 

Sekretariát 

- odesláno KH za prosinec, DPH za 4.Q., zpracování mezd a DPP za prosinec, předání 

podkladů k celkové uzávěrce za rok 2018 Ing. Chvalnému  

- příprava DPP na rok 2019 



- oddílům budou zaslány položky účetního deníku za rok 2018 a předběžné výsledovky. 

Prosíme o kontrolu, případné nesrovnalosti budou opraveny. 

- dokončena příprava vyúčtování grantů, včetně kompletace dokladů, vyúčtování budou 

postupně podána. MŠMT program Můj klub, MHMP II.C. Provoz, IV.C. MHMP Senioři, 

III/B/2 MHMP MČR žáků. Termín podání vyúčtování grantů je do 31.1.2019. 

 

Přijímání nových členů do SK od 1.2.2019: 

Lukostřelba: Jackiv Viktor, Hlaváček Matěj, Macek Michal, Ngvyen Khanh, Kofroňová Jitka. 

Turistický oddíl: Mlejnek Pavel, Kořalka David 

SPV: Hodík Jan, Jeřábková Helena 

Noví členové byli výborem SK schváleni 

 

5. Výbor SK: 

- byl podán návrh na změnu mzdové směrnice týkající se odměňování trenérů. Trenéři 

vykonávající práci na DPP nebo na Živnostenský list budou odměňováni hodinovou sazbou 

do výše 250,- Kč, dle náročnosti provedené práce. Odměna bude vyplácena na základě 

vyplněného výkazu práce, který bude obsahovat: jméno zaměstnance, název vykonávané 

pozice, vykazovaný měsíc a rok, počet odpracovaných hodin za jeden pracovní den  (od–do), 

počet odpracovaných hodin celkem (tj. za jeden kalendářní týden, nebo jeden kalendářní 

měsíc), detailní popis vykonávané práce během jednoho pracovního dne, datum vyplnění a 

podpis. 

 

Výbor SK zvýšení hodinové mzdy trenérů schválil. 

 

Členové výborů oddílů vykonávající činnost na DPP budou zasílat výkazy práce na sekretariát 

SK. Obsah výkazu je stejný, jak bylo uvedeno výše. Výkazy práce bude schvalovat výbor SK. 

Po schválení výborem budou připraveny příslušné dohody.  

 

- Valorizace mezd: na základě mzdové směrnice a z důvodů rekordní výše valorizace bylo na 

schůzi projednáváno zvýšení mezd u zaměstnanců. Bylo navrženo zvýšení o 8,4% popř. o 

10% na základě předloženého  rozdílu celkových mzdových nákladů, který sekretariát zašle 

výboru k posouzení.  

Výbor o zvýšení mezd rozhodne na příští schůzi. 

 

6. Areál: 

- provádí se opravy šaten, byly pořízeny nové dveře do šaten, budou dodány objednané šatní 

skříňky 

- do chodby k šatnám a na schodiště do tělocvičen byly položeny nové koberce 

- byly opraveny toalety u zasedací místnosti, dokončuje se jejich výmalba 

- v pátek byly na kurtu č. 3 strženy sítě, budou objednány nové  

- v prosinci byly vyměněny zámky od správcovské místnosti 

- je plánováno zabezpečení areálu a pořízení kamerového systému 

- platby za využívání areálu probíhají bez problémů 

 

7. Restaurace 

- platby probíhají v pořádku 

- provoz restaurace běží bez problémů 

 

 



8. Strahov 

- zatím nic nového 

- předseda SK upozornil na pozemek na Praze 6, který by mohl být vhodný pro výstavbu 

areálu SK  

 

9. Pec 

- obsazení do konce března  

- ze strany žadatelů zatím nedošlo k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti 

 

10. KK 

Přednesla plán činnosti na rok 2019 

 

- příprava zprávy KK za rok 2018 pro VS SK 

- kontrola hospodaření roku 2018 

- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2019    

- kontrola mezd 2018 

- kontrola DPP na rok 2019 

- kontrola podepsaných smluv na rok 2019 

- kontrola inventur 

 

11. Oddíly 

LUKOSTŘELBA 

- běží zimní sezóna 

- oddíl se účastní halových závodů, zároveň pořádá halové závody v prostorách tělocvičny SK 

- účastní se jednotlivých lig a přeborů v dlouhodobém uspořádání a všichni střelci se   

  připravují na březnová Mistrovství v hale 

- oddíl také připravuje výjezd do zahraničí, kde se 17.2.2019 účastní tradičního turnaje 

v německém Marktredwitzu  

 

TURISTIKA 

- 2.12.2018 akce Klecany, vycházka cca. 7 km 

- vybírání členských příspěvků 

- 6.2.2019 členská schůze na SO  

- zápisy ze schůzí budou umístěny na webových stránkách SK 

 

BASKETBAL 

- po odehraných 11 kolech ve 3.třídě =  6.místo (6 výher, 5 proher) 

 

NOHEJBAL 

- 17.11. 2018 = pohár mistrů pražských soutěží trojic - 3. místo ve skupině 

- 1.12. 2018 = vánoční ligový turnaji trojic v Českém Brodě - 1. a 2. místo v kombinovaných 

sestavách 

- 8.12. 2018 = mezinárodním turnaj trojic "Poslední smeč" - 2 sestavy nepostoupili ze skupin 

- uzavřen přestup hráče O.Bálka z klubu SK Vavřinec, po odsouhlasení ČNS dodáme 

členskou kartu 

- řešíme hostování hráče M.Kaděry z klubu TJ Dolní Počernice - posila pro extraligový tým 

- začaly tréninky mužů v hale PSK Union a pokračují tríninky přípravky v tělocvičně na SO 

- 25.1. 2019 = první brigáda na SO v rámci přípravy areálu na působení oddílu v extralize 

- únor/březen = proběhne předsezónní schůze výboru oddílu 

 



VOLEJBAL 

- probíhají tréninky v tělocvičně na SO během zimní přestávky 

- po podzimní části soutěže =  1.místo (6 výher, 1 prohra) 

 

 

STOLNÍ TENIS 

- tým A v 1.třídě =  9.místo (4 výhry, 1 remíza, 9 proher) 

- tým B v 3.třídě =  6.místo (6 výher, 7 proher) 

- tým C v 6.třídě =  1.místo (12 výher,  1 remíza, 1 prohra) 

- tým D v 7.třídě =  11.místo (12 proher) 

 

SPV 

- pokračují tréninky oddílu, zaměřené na stolní tenis, badminton a tancování, kondiční 

přípravka dětí 

- 8.2.-17.2. 2019 = výjezd členů oddílu na lyžařské soustředění do chaty v Peci p.S. 

 

12. Úkoly 

- Inventury                

SO O. Hašek, F. Hadaš j., 

Z.Zlámalová 

 Pec                              I.Muziková, Hadaš F. 

 Strahov             F.Hadaš, M.Vaněk 

- Cenová nabídka na rekonstrukci střechy a části chalupy v Peci       F. Hadaš j. 

- Příprava podkladů pro elektronické otevírání dveří  

  a docházkový systém             O. Hašek        

- Osvětlení kurtů č. 2 a 3, úprava kurtu č. 3          F. Hadaš j.  

- Vypracování provozního řádu           O. Hašek 

- Vyúčtování grantů MHMP, MŠMT           sekretariát SK 

- Příprava rozpočtu na rok 2019           F. Hadaš j. 

- Vložení Stanov SK na webové stránky SK          N. Hadašová 

- Příprava materiálů pro VS SK           F. Hadaš 

 

 

Příští schůze se bude konat v úterý 19.2.2018 od 18.00 hod. 

 

Plánované schůze výboru SK: 

19.3.2019 

16.4.2019 

14.5.2019 

4.6.2019 

 

Společenský večer SK 30.3.2019 

Sportovní den SK 18.-19.5.2019 

VS SK 29.5.2019 (předběžný termín) 

 

 

 

Zapsala: Z. Zlámalová                                               Ověření správnosti: F.Hadaš, předseda SK 



 

 


