
Schůze výboru SK dne 6.4. 2017  

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal +ping pong 

3) Stavební povolení na rekonstrukci zázemí + informace o dotacích 

4) Vyúčtování dotace od MČ Dolních Měcholup 

5) St.přípravka, ml.přípravka, dospělí 

6) Pronájem restaurace 

7) Kontrola zápisů 

8) Velikonoční turnaj 

9) Závěr 

 

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

Ad2) Výsledky fotbal  

St.přípravka DM – Radotín 10:3  

Ml.přípravka DM – Dukla JM 15:8  

Ping-pong A-tým 21.kolo TTC Elizza Praha H - DM 10:4 22.kolo DM - TJ Kyje 
A 10:4  

B-tým 21.kolo TJ L.Vršovice E - DM 10:2 22.kolo DM - tj Střížkov E10:8  

Oba naše týmy ukončily své soutěže. A tým ve třetí třídě obsadil ve své skupině 
3.místo dva body od postupu do 2.pražské třídy. B tým ve čtvrté třídě po 
špatném podzimu nakonec obsadil 6.místo, tedy klidný střed tabulky. Přesto 
výbor SK děkuje za reprezentaci našeho SK.  

Ad3) Do 31.11.2017 musí výbor SK předložit na magistrát města Prahy 
(MHMP) stavební povolení k rekonstrukci nového zázemí. Smlouva na dotace 
od MHMP je již z naší strany podepsána, od MHMP přijde poštou. Dotace od 
MHMP byla schválena ve výši 12.000.000,- Kč, přičemž podmínkou pro 



zahájení rekonstrukce je schválení další dotace od MŠMT ve výši 12.000.000,- 
Kč, což by mělo být známo do konce května 2017 . Zprávy jsou zatím takové, že 
dotace od MŠMT bude schválena až na podzim 2017. Rekonstrukce se tedy 
odkládá minimálně do jara 2018.  

Ad4) Na základě podepsané smlouvy z MČ Dolních Měcholup bude provedeno 
vyúčtování dotace ve výši 506.000,- Kč, kterou SK obdrželo od MČ (provede p. 
Mára)  

Ad5) Předseda SK sdělil výboru, že mládežnická družstva jsou na sezonu 
připravena. Co se týče dospělých, byly získány pro A tým dvě posily, které se 
již zapojili do přípravy A týmu, který již tuto neděli odehraje své první jarní 
mistrovské utkaní.  

Ad6) Výbor SK vzal na vědomí, že restaurace nemá ještě uhrazeny všechny 
faktury za pronájem, předseda výboru byl pověřen tuto otázku projednat co 
nejdříve z nájemcem restaurace a vyřešit všechny problémy.  

Ad7) Výbor SK provede na své příští schůzi kontrolu všech zápisů z předešlých 
jednání, důvodem je plnění stanovených úkolů.  

Ad8) Je třeba se ještě zmínit o velikonočním turnaji, který jsme pořádali na 
našem hřišti. Obě naše mládežnická mužstva jak ml. přípravka, tak i starší 
přípravka obsadili obě kategorie. Mladší obsadili po penaltovém rozstřelu 
nakonec 2.místo, starší překvapivě svoji kategorii vyhráli.  

Ad9) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat dne 20.4.2017 – 17,30hod.  


