Schůze výboru SK dne 30. 11. 2017
1) Zahájení + Úvod + přítomnost
2) Odstoupení člena výboru p. Pavla Kohouta
3) Kontrola úkolů
4) Turnaj mladší přípravky
5) Pojistná událost
6) Seznamy hráčů-trenéři
7) Rozpočet na rok 2018
8) Ubytovna
9) Různé
10) Diskuse
11) Úkoly
12) 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, hosté p. Pospíšil, p.
Šrámek, p. Kozák.
AD2) p. Kohout vystoupil na schůzi výboru SK a požádal o odstoupení z funkce člena a
pokladníka výboru SK. Výbor SK toto vzal na vědomí a prozatím funkci pokladníka přebírá
předseda SK p. Mára, nový člen výboru SK bude dosazen později, poté co výbor osloví
případné zájemce.
AD3) Předseda SK provedl kontrolu úkolů z minulé schůze SK a kromě vyúčtování dotace na
MČ byly úkoly splněny.
AD4) Dne 2. 12. 2017 od 9,00 hod. se naše mladší přípravka zúčastní halového turnaje na SK
Union Strašnice, trenér p. Kozák. Výbor SK přeje hodně úspěchů v turnaji.
AD5) Předseda SK pověřil p. Pospíšila k vyřešení pojistné události s Kooperativou, na
ubytovně došlo k poškození střechy, kde zatýká do pokoje nájemců ubytovny.
AD6) Předseda SK požádal všechny trenéry, aby neprodleně do 31. 12. 2017 předali na výbor
SK aktuální seznamy hráčů svých kategorií (muži, starší přípravka, mladší přípravka, mini
přípravka).
AD7) Výbor SK se ještě jednou vrátil k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2018, upravil
jednotlivé položky rozpočtu, a odsouhlasil, že návrh bude připojen k zápisu z jednání schůze
výboru SK.
AD8) Výbor SK se znovu vrátil k projednání o ukončení provozu ubytovny. Výbor SK se
dohodl se správcem ubytovny, že ubytovna bude pokračovat s provozem do 30. 6. 2018,

správce p. Tipta bude mít k dispozici p. Kozáka, který mu bude nápomocen k řešení
stanovených úkolů.
AD9) Různé
-

P. David Pavel vzal na sebe kontrolovat případné vypsané dotace od MŠMT,
Magistrátu, MČ, FAČR, PFS a seznamovat výbor SK s těmito vypsanými dotacemi.

-

Připravit seznam držitelů klíčů od klubovny

-

Požádat sekretáře klubu aby zasílal případné informace o dotacích vypsané FAČR +
PFS, které mu dojdou emailem, p. D. Pavlovi.

-

V poště pro SK přišel dopis z MŠMT, kde máme do konce dubna doplnit žádost o
dotaci na rekonstrukci zázemí.

AD10) Diskuse – členové výboru mezi sebou hovořili o jednotlivých bodech a o úkolech
stanovených
AD11) Úkoly
- zajistit vyúčtování dotace z MČ DM – do 15. 12. 2017
- zajistit pojistnou událost
- připravit podklady na Městský soud (zápis do rejstříku)
- seznamy členů od trenérů
- soupis klíčů od klubovny
- průběžně řešit dopis z MŠMT
AD12) Závěr + Příští schůze výboru SK bude po tel. dohodě v roce 2018

