Schůze výboru SK dne 17.10.2017
1) Zahájení + Úvod + přítomnost
2) Výsledky fotbal + stolní tenis
3) Kontrola úkolů z minulé schúze výboru
4) Rozpočet k dotaci na MČ D.Měcholupy
5) Pozvánka na val. hromadu
6) Příspěvky – kontrola úhrad
7) Zimní čepice a bundy(šusťakové) pro děti
8) Správce
9) Diskuse
10) Úkoly
11) Závěr

Ad1) - Slova se ujal člen výboru SK p. Mára přivítal všechny na schůzi a
přednesl program, kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním
souhlasili. Přítomni místopředseda p. Tipta, člen p. P. Kohout, člen výboru K.
Mára, člen výboru David Pavel, p.Konya omluven-nemoc.
Ad2) Výsledky fotbal
Ml.přípravka

St.přípravka

Muži

6.koloSK DM - FK Sl. Vyšehrad

21:3

7.koloJ.M.Chodov - SK DM

4:14

6.kolo
SK DM + SK Č.Uhříněves
7.koloFK Č. Dubeč - SK DM

8:8

8.koloSK DM - Sokol Běchovice

9:0

9.koloSK DM - Kyje Praha B

4:1

22:4

Stolnítenis výsledky
A tým

4.kolo TJ ST. Žižkov DDM P-3 - SK DM

10:7

B tým

4.kolo SK DM

- TJ Malešice C

9:9

C tým

4.kolo SK DM

- TJ ABC Braník D

10:1

Ad3) Výbor SK zkontroloval úkoly z minulé schůze a může konstatovat, že
byli všechny splněny. Jen u zajištění haly na zimu pro děti čeká na odpověď ze
školy.
Ad4) Výbor SK sestavil rozpočet k dotaci na rok 2018 pro Městskou část Dolní
Měcholupy, kterou předá do 31.10.2017.
Ad5) Výbor SK se dohodl na bodech pozvánky na valnou hromadu a pověřil
p.Máru k vyvěšení na stránkách a v objektu hřiště popřípadě na nástěnce.
Ad6) Výbor SK zkontroloval placení příspěvků a zjistil, že kromě stolního
tenisu má zaplaceno pouze několik členů SK. Je třeba více agitovat a apelovat
na rodiče a dospělé..
Ad7) Výbor SK schválil nákup šusťákových bund a zimních čepicí pro mládež.
Ad8) Správce a místo předseda SK předložil návrh, že k minipřípravce k
treneru Šrámkovi vypomůže pí.Guzzi, bude s ní projednáno výbor s rím
souhlasil.
AD9) Diskuse – proběhla krátká diskuse o všech tématech ve fotbale a v stolním
tenise.
AD10) Úkoly
- předat na městskou část rozpočet k dotaci na rok 2018 – K.Mára
- vyvěsit pozvánku na valnou hromadu – K.Mára
- zimní hala pro mládež
- zajistit placení příspěvků – trenéři
- nákup sport.oblečení pro děti - K.Mára
- dojednat s pí. Guzzi trénování – p.Tipta

AD12) Příští schůze výboru SK bude dne 31.10.2017 od 17,30 hod.

