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Zahájení + Úvod + přítomnost
Restaurace
Delegační list na VH Pražského fotbalového svazu
Smlouva s nájemcem ubytovny
Ohlášky zápasů mužstev na jaro 2016
Stanovy příprava a dotisk
Schůze s trenéry
Převzetí smluv od minulého předsedy
Kontrola požární ochrany na ubytovně
Revizní komise p.David Pavel
Předání pokladní knihy
Příští schůze
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 (omluven služ.povinnosti).
Ad2) Restaurace zůstala beze změn‐čeká se na vyjádření nájemců
Ad3) p.Mára byl pověřen výborem SK zúčastnit se ve středu 10.2.2016 od
17,00 Valné hromady pražského fotbalového svazu
Ad4) předseda p Konya vyhotovil nájemní smlouvu s provozovatelem ubytovny
s p.Tiptou. Smlouva byla podepsána oběma stranami.
Ad5) ) P.Cmíral odeslal hlášenky utkání na domácím hřišti na pražský fotbalový
svaz dne 12.1.2016
Ad6) p.Mára vyhotoví dotisk stanov a zašle je na příslušný úřad k registraci,
ještě je potřeba trochu upravit –vše by mělo být vyřešeno do konce ledna
Ad7) Schůzka s trenétry je posunuta na 19.1.2016 od 18,30 hod. Zúčastní se
všichni trenéři‐účast povinná. Bude se řešit p.Čaha Petr, seznamy hráčů, turnaj
přípravek a další důležité věci, které se vyskytnou do doby schůzky.

Ad8) Převzetí dokladů od minulého předsedy SK – p.Konya přípraví seznam
smluv, vyhotoví písemný seznam o předání –termín průběžný.
Ad9) p.Tipta nájemce ubytovny nahlásil výboru SK, že z protipožární kontroly
vyplývá závada na protipožárních dveřích v prostorách ubytovny(jedná se o
troje dveře) a dále se jedná o nevyhovující střechu na pergole.
Ad10) p.Pavel David vedoucí revizní komise dostal svolení výboru SK k jednání
s účetní SK.
Ad11) P.Tipta dne 12.1.2016 předal peněžní deník p. Kohoutovi, který jej nadále
povede.
Ad12) Závěr ‐ Předseda p. Konya ukončil schůzi výboru a stanovil příští schůzi
na 19.1. 2016 od 18,30 hod.

