
Schůze výboru SK dne 28. 3. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky stolní tenis 

3) Hodnocení nabídek výběrového řízení 

4) Jednání D. Pavla na MHMP a MŠMT  

5) Komunikace s F.T.P. – p.Filipov 

6) Článek do zpravodaje, pozvánky na turnaj ulic a turnaj o Pohár starosty+catering a 

zhodnocení turnaje 

7) Obytné kontejnery – schůzka se zástupcem firmy 

8) Převod účetnictví 

9) Tréninkové soupravy dětí + smlouva s NET fotbal 

10) Termín svolání valné hromady 

11) Kvalifikace trenérů + Odvolání trenéra A týmu a jeho nové pověření 

12) Bohemians  - pronájem hřiště 

13) Diskuse 

14)Úkoly 

15) Závěr + příští schůze 

 

Ad1) - Slova se ujal předseda 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 

výboru David Pavel, host p. Procházka V., p.Konya - neomluven 

Ad2) Stolní tenis výsledky 

A tým 20. kolo  SK DM   -   SK Start Praha B   10:0  

B tým 20. kolo  TJ Sokol Petrovice D   -   SK DM  10:2 

C tým 20. kolo  SK DM   -   SK Slivenec D   10:7  

Ad3) Na základě informace advokátní kanceláře, která vyhlašovala výběrové řízení na generálního 

dodavatele pro rekonstrukci zázemí, byly podány 2 nabídky a to firmy Glob Production a Alstap s.r.o.. 

Nyní dojde k vyhodnocení nabídek a poté dojde k výběru nabídky a posléze bude uzavřena smlouva o 

dílo na provedení rekonstrukce, která by měla být předána na MŠMT do konce dubna.  

Ad4) Pan D. Pavel seznámil výbor SK o jednání, které vedl z MHMP a MŠMT ohledně pokračování a 

vyřízení grantu od těchto institucí. V příštím týdnu dojde ještě k jedné schůzce.   

 

Ad5) Výbor SK projednal nabídku p. Filipova - F. T. P. – ohledně spolupráce s podmínkou výstavby 

UMT místo stávající travnaté plochy. Výbor SK nesouhlasí se záměnou UMT za travnatou plochu, ale 

nebrání se do budoucna dalšímu jednání ohledně spolupráce s mládeží za určitých podmínek. 



Ad6) Výbor SK odsouhlasil článek do zpravodaje, a dále odsouhlasil pozvánky na turnaj ulic a turnaj 

o Pohár starosty Dol. Měcholup, dále vyhodnotil velikonoční turnaj jako zdařilý a vyhodnotil catering 

jako velmi dobrý, tzn., že bude využito jejich dalších služeb na další akce, které budeme pořádat.    

Ad7) Obytné kontejnery jako náhradní řešení zázemí klubu po dobu rekonstrukce klubovny. Ke 

schůzce se zástupci firmy ohledně pronájmu obytných kontajnerů nedošlo z důvodu jejich cesty do 

zahraničí, schůzka byla přeložena na 11. 4. 2018 od 16,00 hod. 

AD8) Dosud nedošlo k převodu účetnictví, ačkoli předávací firma byla již několikrát vyzvána k jejímu 

předání. Bude řešeno výzvou, telefonicky nebo emailem.    

AD9) Výbor SK dostal pochvalné uznání za výběr souprav pro děti, kde soupravy a další věci jsou 

velice kvalitní. Na základě tohoto odběru od společnosti NET FOTBAL výbor dostal od této 

společnosti nabídku na uzavření smlouvy na 3 roky na odběr sportovních věcí, kde budeme mít až 

46% slevu u každého odběru. Smlouva bude ještě posouzena advokátem a po jistých úpravách výbor 

na své schůzi tuto smlouvu schválí. 

AD10) Výbor SK dojednal termín valné hromady na den 9. 6. 2017 od 14,00 hod. 

AD11) Výbor SK bude hlídat vyhlášení kurzu školení trenérů a hned jak bude vyhlášeno bude do 

školení přihlášen p.Kozák a p.Kosmata. 

Dále výbor SK s okamžitou platností odvolal z pozice trenéra A týmu p. M. Konyu, a pověřil p. 

Procházku V. a p. Máru K. za jeho dočasné vedení v jarní části sezóny. 

AD12) Výbor SK se dohodl s Bohemians Praha na pronájmu hřiště od 1. 4. 2018 a to každou středu a 

pátek. 

AD12) Diskuse  

Dále výbor SK jednal vesměs o úkolech, které nás čekají v nadcházejícím období. 

AD13) Úkoly 

- Další schůzka na MŠMT a MHMP  – p. Pavel 

- zajistit catering na turnaj pohár ulic, dětský den a turnaj starosty  – p. Tipta 

- zajistit články a pozvánky turnajů – p. Pavel 

- projednat předání účetnictví – p. Mára 

- doladit smlouvu s NET fotbal – p. Pavel 

- hlídat školení trenérů – p. Cmíral, p. Mára 

- vyřešit otázky ohledně nohejbalového hřiště – p. Mára 

 

AD14) Závěr + příští schůze se bude konat dne 11. 4. 2018 od 16,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 



 


