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Zahájení + Úvod + přítomnost
Stanovy
Upozornění na valnou hromadu Pražského fotbalového svazu
Nové smlouvy s trenéry
Ohlášky zápasů mužstev na jaro 2016
Velikonoční turnaj
Turnaj starosty městské části Dolních Měcholup
Zřízení datové schránky
Restaurace
Zimní turnaj A týmu
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). Členové revizní komise p.David
Pavel,p.Pospíšil zdeněk,p.Rajniš Jakub.

Ad2) Stanovy, které jsme odeslali na Městský soud v Praze, se vrátili zpět
k doplnění, musí se vyhotovit inteligentní formulář, dále předložit seznam
členů, zápis z valné hromady vše musí být v originále, nebo ověřené. Poté se
opět musí zaslat na Městský soud v Praze.
Ad3) p.Mára byl pověřen výborem SK zúčastnit se ve středu 10.2.2016 od
17,00 Valné hromady pražského fotbalového svazu, a na příští schůzi výboru SK
seznámí zprávou členy o jejím konání.
Ad4) p.Kohout Pavel připraví k podpisu nové smlouvy s trenéry. Výbor SK se
jednomyslně shodl na úpravě smluv pro trenéry, kteří v této situaci která
nastala, snížil platy na 2400,‐Kč měsíčně do té doby než, se podaří na základě
podané žádosti na místní úřad obdržet příspěvek ve výši 18000,‐Kč.
Ad5) ) P.Cmíral odeslal hlášenky utkání na domácím hřišti na pražský fotbalový
svaz dne 12.1.2016, a po jejich úpravách, které si vyžádali trenéři je opětovně
zaslal na PFS. Dále p.Cmíral zaslal seznam členů na zaplacení příspěvků na
FAČR.

Ad6) Na základě žádosti trenérů a p.Pospíšila proběhne na našem hřišti dne
2.4.2016 velikonoční turnaj dětí kategorie ročníků 07‐08, a 09‐10. Na příští
schůzi p.Pospíšil připraví podklady, propozice, přihlášku a rozpočet.
Ad7) Dne 25.6.2016 proběhne na našem hřišti další ročník turnaje o pohár
starosty městské části Dolních Měcholup. Turnaj má na starosti p.F.Čaha a
p.Pospíšil, kteří opět připraví propozice,rozpočet a další věci, které jsou potřeba
k pořádání turnaje.
Ad8) Výbor SK se dohodl na zřízení datové schránky, o kterou požádal
místopředseda p.Tipta, s ohledem na doporučení některých orgánů. Jedná se
hlavně o ubytovnu. Datová schránka bude zřízena na PC, který je umístěn
v klubovně SK.
Ad9) Vzhledem k tomu, že od nájemce restaurace přišel prostřednictvím
advokáta na výbor SK dopis ohledně výpovědi, kterou označili jako neplatnou,
přijal výbor SK toto opatření. P.David Pavel nám vysvětlil situaci a navrhl
postup. Sjednat si s nájemcem schůzku za účasti všech zúčastněných stran.
Poté nám vyčíslil dluh, který má nájemce restaurace vůči SK.
Uznaný dluh nájemcem z března roku 2015 ‐ 270830,‐‐
Sleva pro nájemce z důvodu rekonstrukce za čtyři roky byla 336000,‐
Rekonstrukce nájemce v prostorách restaurace vyčíslená na 608000,‐, SK však
vzhledem k předloženým dokladům uznala pouze 450000,‐
Dluh restaurace k dnešnímu dni je 245000,‐
Celkem tedy dluh restaurace činí po odečtu rekonstrukce 131000,‐
Ad10) Ve dne 5.3.‐19.3.2016 proběhne za účastni našeho A týmu zimní
fotbalový turnaj.
Rozlosování:
5.3.2016 od 12,00 D.M. – TJ Sokol Písnice
12.3.2016 od 12.00 Šestajovice –D.M.
19.3.2016 od 12,00 D.M. – SK Meteor Liběř
Ad12) Závěr ‐ Předseda p. Konya ukončil schůzi výboru a stanovil příští schůzi
na 23.2. 2016 od 18,00 hod.

