Schůze výboru SK dne 10.3.2016
1. Zahájení,přítomnost
2. Kontrola minulého zápisu
3. Turnaj dětí 04+05 dne 2.4.2016
4. Návrhy na čerpání dotace od MÚ do 17.3.
5. Hostování hráče v Meteoru Praha
6. Zimní turnaj mužů
7. Výměna vložek a klíčů
8. Turnaj starosty
9. Měcholupský zpravodaj
10. Fotbalová rodinka
11. Aktuální stav dluhu restaurace
12. Mimořádná schůzka s rodiči 16.3.2016
13. Závěr.
Ad1) ‐ Slova se ujal předseda SK p. Konya a přivítal všechny na schůzi a přednesl
program, kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním souhlasili.
Přítomni byli předseda p.Konya, místopředseda p.Tipta, pokladník p.Kohout,
člen p.Mára, p.Jinoch (omluveni služ.povinnosti). Členové revizní
komise,p.Pospíšil Zdeněk.

Ad2) Kontrolou zápisu z minulé schůze byli úkoly stanoveny výborem až na
restauraci splněny.
Ad3) Na turnaj dětí, který se bude konat 2.4.2016 na našem hřišti potvrdilo
účast již 4 mužstva, z každé kategorie ročníků 04+05
Ad4) Na schůzce výboru byli dojednány návrhy dotace, jednotliví členové
výboru podali své návrhy co by mělo být uvedeno k žádosti o dotaci na MÚ
Ad5) ) Hráč Šimek byl uvolněn k 10.3.2016 do Meteoru Praha na hosotvání
Ad6) A tým sehrál první zápas zimního turnaje s mužstvem Písnice, který skončil
výsledkem 3:3
Ad7) Správce vymění vložky u vrátek u Léblů a u Štychů‐náhradní klíče podléhají
schválení SK a budou vydávány proti podpisu‐spousta cizích lidí má přístup do
areálu

Ad8) Pro turnaj starosty bude od zúčastněných týmů požadována záloha na
startovné a to ve výši 400,-Kč zaplacena musí být do 31.5.
Ad9) Zjistit zda funguje pravidelně Měcholupský zpravodaj v tištěné podobě,
jestli ano podát přes něj informace o zápasech ,turnajích a jiných akcích na
hřišti.
Ad10) Z. Pospíšil podal návrh na „fotbalovou rodinku“ po SK by byl požadován
příspěvek na občerstvení pro děti a jejich rodiče. Cca 500,‐ Kč jedno setkání –
bude výborem projednáno
Ad11) Zjistit aktuální dluh restaurace – dluh restaurace se opět navýšil o další
částku za nájem za měsíc únor
Ad12) Dne 16.3.2016 od 18,00 hod. proběhne mimořádná schůzka s rodiči na
našem hřišti
Ad13) Příští schůzka výboru bude čt. 24.3. od 17,30

