
Schůze výboru SK dne 9.3.2017 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost

2) Výsledky ping pong

3) Informace z valné hromady PFS

4) Informace o rekonstrukci zázemí

5) Žádost na MÚ o grand

6) Úkoly pro předsedu

7) Správce -návrh

8) Příspěvky,hrací plán na jaro

9) Závěr

Ad1) - Slova se ujal člen výboru SK p. Mára a přivítal všechny na schůzi a 
přednesl program, kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním 
souhlasili. Nepřítomni byli předseda p.Konya, Přítomni místopředseda p.Tipta, 
člen p. David Pavel ,člen výboru P.Kohout,Cmíral Petr-sekretář , 

Ad2) Výsledky Ping-pong 

A-tým 17.kolo TJ Sokol Vysočany A - SK DM 5:10

18.kolo SK DM – SK OAZA Praha B 10:3

19.kolo TJ Sokol Žižkov B - SK DM 1:10

B-tým 17.kolo SK DM - TJ Malešice B 10:7

18.kolo SK Start Praha B - SK DM 10:4

19.kolo SK DM - TJ Sokol Žižkov B 6:10

C-tým 17.kolo SK DM - KST OBO Praha 10:1

18.kolo TJ S.Břevnov-Hradčany C - SK DM 2:10

19.kolo VOLNO

Ad3) Valné hromady PFS se zúčastnil p.Mára dne 4.3.2017. Víceméně valná 
hromada byla volební. Volil se předseda PFS-stal se jím p.Svoboda, dále se volil 
předsednictvo, a komise ORK. Nový předseda přednesl zprávu o činnosti za rok 
2016, dále byla přednesena zpráva o hospodaření, zpráva ORK. Předseda PFS 



apeloval na včasné vyplnění vyúčtování Grantu od PFS, tak abychom dotace 
mohli dostat i na příští rok. Poté proběhla krátká diskuse a valná hromada byla 
ukončena. 

AD4) člen výboru Pavel David seznámil výbor SK o tom, že dotace od MČ 
Praha – Dolní Měcholupy ve výši 500tis Kč na projektové práce byla schválena 
zastupitelstvem (cca 2% z rozpočtu rekonstrukce). Dále dotace z Magistrátu 
(12.2 mil Kč – cca 49% rozpočtu rekonstrukce) nám byla víceméně schválena, 
zatím ale není vydáno oficiální stanovisko, mělo by být do konce března nebo na 
začátku dubna 2017. Dotace od MŠMT (12.2 mil Kč – cca 49% rozpočtu 
rekonstrukce) nám prozatím nebyla schválena, protože MŠMT nemá oficiální 
schválení z Magistrátu. Řešením je, že se vyčká na oficiální stanovisko 
Magistrátu a budeme muset znovu požádat na MŠMT v červnu 2017. Zatím má 
tedy SK předschváleno 51% výše dotace z celkových žádaných 25 mil Kč. 
Výbor souhlasil, že SK nebude začínat stavební práce, dokud nebude schváleno 
100% dotace na celou rekonstrukci. Tím se rekonstrukce odsouvá min o půl 
roku, tj. na počátek r. 2018. 

Ad5) Na MÚ byla podána 3.3.2017 první žádost o dotaci (schváleno, viz výše), 
která je směřována k rekonstrukci zázemí. Druhá žádost o dotaci na provoz bude 
směřována nejpozději do dvou měsíců. 

Ad6) Výbor SK zadal předsedovi úkol ve smyslu zjistit možnost sehnat nového 
trenéra mládeže přes PFS, a dále je potřeba dořešit vyúčtování grantu od PFS, 
který se musí do konce dubna vyřídit. 

Ad7) Výbor SK vzal na vědomí návrh správce ubytovny p.Tipty o rekonstrukci 
pánské umývárny a záchodu – výbor se vyjádřil ve smyslu prozatím odložit tuto 
rekonstrukci vzhledem k celkové rekonstrukci celého zázemí Ad8) p.Cmíral 
prohlásil, že veškeré příspěvky na Fačru jsou zaplaceny, a dojednány hrací dny a 
začátky zápasů v jarní části mistrovských utkání. 

Ad9) p.Mára ukončil schůzi výboru SK – příští schůze je stanovena na 
23.3.2017 od 17,30 hod.                                              

                         

 

   

 


