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Zápis z jednání Výboru SK Dolní Měcholupy 
 
Číslo zápisu: 07/2015 
Hlavní téma: Grant a dostavba šaten  
Datum/místo: 22.6.2015 v Praze 
Účastníci: Kohout Michal, Provazník Daniel, Jinoch Josef, Konya Martin, Procházka 

Radek, Mára Karel, Tipta Josef 
  
Zapsal: Procházka Radek, 26.6.2015 
 

 

Fotbalový turnaj ulic 
Fotbalový turnaj ulic se uskutečnil 30.5.2015. 
Předpokládané rozpočet turnaje byl 14.400 Kč. Vyúčtování skutečných nákladů je ve výši 
12.178 Kč. Toto bude hrazeno s podporou MČ. 
Vyúčtování turnaje: 
Položka	 Cena	
Občerstvení	 6.128 
Ceny,	poháry,	medaile	 3.650 
Rozhodčí	 2.400 
Celkem	 12.178 

Změna dodavatele plynu 
S dodavatelem plynu (Pražskou plynárenskou) máme uzavřený dodatek smlouvy s platností 
na dobu určitou (do 31.5.2016, nutné ověřit). Díky tomu má SK slevu 10% z ceny 
neregulované dodávky plynu. 
Po dobu fixace je nevýhodné měnit dodavatele (s ohledem na smluvní sankci). 
Případnou změnu dodavatele plynu budeme řešit až s blížícím se koncem fixace smlouvy 
v příštím roce. 

Dostavba šaten 
SK obdržel grant na dostavbu šaten ve výši 1.000.000,- Kč. Přišla podepsaná smlouva, 
spoluúčast 20%. V případě vyúčtování celé výše grantu je spoluúčast 250.000,- Kč. Nutné 
prověřit možnost financování z vlastních zdrojů SK. Případnou dotaci MČ je nutné dohodnout 
a připravit žádost. 
Vyúčtování grantu do 30.6.2016. 
 
 Výbor SK se shodl na tom, že dostavba šaten bude provedena panem Sekyrou. I 

s ohledem na případné reklamace. 
 Michal Kohout dohodne schůzku s panem Sekyrou, abychom si vyjasnili celkové náklady 

dostavby šaten. 
 Po dobu dostavby šaten budou pravidelné schůzky s panem Sekyrou. 
 Byla diskutována role technického dozoru. Technický dozor bude zajišťovat Michal 

Kohout a Daniel Provazník (SK nenajme externě). 
 Předpokládaný termín dostavby 31.8.2015. 
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Restaurace 
Splácení dluhu za nájemné zatím probíhá dle splátkového kalendáře. 

Údržba hřiště 
SK obdržel grant na zkvalitnění hrací plochy ve výši 150.000,- Kč. Smlouva zatím nepřišla. 
Předpokládaná lhůta na vyúčtování je do 30.6.2016. 

Areál SK, ubytovna 
 Noční uzavření areálu hřiště SK dohodnuto s panem Tiptou. Pan Tipta osadí zámky a 

zajistí klíče (50 klíčů). 
 Bude provedeno osvětlení cesty před ubytovnou. Předpokládají se 3 světla, LED žárovky. 

Pan Tipta vyzvedne světla. 
 Do ubytovny bude koupen nový plynový sporák. Sporák objednán. 
 Popelnice na směsný odpad se vyvážejí 1/týden, 4 popelnice nestačí, 1 popelnice bude 

přidána, na náklady restaurace. Dohodne Daniel Provazník. 
 Brigáda na výměnu sítí kolem hřiště se uskuteční 27.6.-28.6.2015. Je zajištěna plošina, 

předpokládaná cena 1.700 Kč/den. 

Úkoly 
ID Popis úkolu Kdo řeší Řešení Stav 
1 Pojistka SK, aktualizace Provazník Stávající pojistka ponechána. Hotovo 
2 Nové stanovy odeslat na 

městský soud 
Kohout  Trvá 

3 Změna dodavatele plynu Procházka Fixace smlouvy plynu, tedy 
zatím bez změny dodavatele 

Hotovo 

4 Změna distribuční sazby 
elektřiny  

Procházka  Trvá 

5 Osvětlení cesty před 
ubytovnou 

Tipta Pan Tipta vyzvedne světla Trvá 

6 Uzavření areálu hřiště na noc Tipta  Trvá 
7 Brigáda na výměnu sítí 

kolem hřiště 
Provazník, 
Konya 

 Hotovo 

8 Změna jednatele Sporting 
Home 

Pavel  Trvá 

9 Seznam materiálu k údržbě 
hrací plochy 

Tipta  Trvá 

10 Schůzka s panem Sekyrou Kohout  Nový 
11 Popelnice na směsný odpad, 

dohodnout s restaurací 
Provazník  Nový 

Příští jednání 
Zatím není stanoveno 


