Schůze výboru SK dne 21. 11. 2017
1) Zahájení + Úvod + přítomnost
2) Výsledky fotbal + stolní tenis
3) Informace ze schůzky z rodiči
4) Grant MČ DM
5) Grant MŠMT a FAČR
6) Oprava sloupu
7) Smlouvy s trenéry
8) Ubytovna
9) Diskuse
10) Úkoly
11) Závěr

Ad1) - Slova se ujal předseda 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 p.Pavel, člen výboru p.Konya-omluven, hosté
p.Pospíšil, p.Kroš J.ml.
Ad2) Výsledky fotbal
Ml.přípravka

St.přípravka

10.kolo SK DM - Kyje Praha 14

22:5

11.kolo FK Čechie Dubeč - SK DM

3:22

10.kolo SK DM - Viktoria Štěrboholy
11.kolo SK Horní M. - SK DM

Stolní
A tým

B tým

C tým

12:11
7:6

tenis výsledky
7.kolo SK DM – TJ Sokol Nové Vysočany

10:1

8.kolo SK DM – AC Sparta Praha H

9:9

7.kolo SK HAMR C – SK DM

10:8

8.kolo SK Vršovice A – SK DM

5:10

7.kolo SK Hamr D - SK DM

7:10

8.kolo SK DM – TTC Praha H

10:1

Ad3) Předseda SK se sešel dne 14. 11. 2017 s rodiči, kde si obě strany vysvětlili a projednali
různé postupy a stanovili si strategii, kterou by měl výbor SK vzít na vědomí. Předseda SK
nic neslíbil, pouze konstatoval, že se pokusí pracovat tak aby vztah k mládeži se upravil ke
spokojenosti dětí, rodičů i výboru SK. Byl projednán i způsob komunikace s novými

webovými stránkami, kde p. Kroš upraví a doplní stránky tak aby splňovali jejich účel.
Ostatní úkoly vyplývající ze schůzky s rodiči se budou řešit postupně dle možností SK. Výbor
SK se dohodl na zasílání zápisu vedoucím mužstev a to st. přípravce p. Pospíšil, a zástupci ze
strany ml. přípravky p. Šterzl.
Ad4) Předseda SK upozornil na blížící se lhůtu k vyúčtování Grantu z MČ Dolních
Měcholup, která končí ke dni 15.12.2017, je potřeba sestavit a doplnit faktury k vyúčtování,
aby se samotné vyúčtování mohlo vyplnit a podat na MČ.
AD5) Jelikož nebyl přítomen bývalý předseda SK p.Konya nemohl nám sdělit jakým
způsobem byl dořešen grant z MŠMT a FAČR, protože nám byl vrácen k doplnění. Výbor
nemá informace, jakým způsobem bylo vše dořešeno.
AD6) Telefonicky jsem se dozvěděl, že bývalý předseda požádal sekrétáře klubu p.Cmírala,
zda by přes své kontakty neoslovil jinou firmu na opravu sloupu. Ten mi sdělil, že oprava
sloupu by se mohla uskutečnit až na konci ledna, nyní firma plní své závazky vůči jiným
organizacím. Výbor toto vzal na vědomí a pouze konstatoval, že počká s opravou.
AD7) Předseda SK vyhotovil smlouvy pro trenéry mládeže a připravil je k podpisu.
AD8) Výbor SK projednal ukončení provozu ubytovny a to ke dni 31. 12. 2017, vzhledem
k rozhodnutí o grantu od MŠMT(do konce listopadu) na rekonstrukci zázemí. Člen výboru
p.Kohout se ptal, z čeho budeme platit náklady spojené s dalším provozem a činností. Výbor
SK vše bude řešit, až jak dopadne rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT. Bude potřeba co
nejdříve snížit zálohy na energie, vodu a plyn.
AD9) V diskusi došlo na otázky ohledně rozpočtu a finanční zprávy od účetní firmy, výbor
poté rozhodl, že si pozve účetní k vysvětlení některých bodů ve zprávě. Dále předběžně
diskutoval o dalších problémech, které nastanou s případným rozhodnutím o dotaci.
AD10) Úkoly
- zajistit vyúčtování dotace z MČ DM
- zajistit předávání zápisů vedoucím mužstev mládeže
- zajistit podpisy smluv trenérům
- dořešit granty z MŠMT a FAČRU
- oprava sloupu
- zajistit schůzku z účetní firmou
AD11) Závěr + Příští schůze výboru SK bude dne 30.11.2017 od 17,30 hod.

