
Schůze výboru SK dne 24. 5. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Posouzení návrhu obytných buněk  

4) Přihlášení družstev do soutěží 2018-19 

5) Měsíc náborů -zhodnocení 

6) Vyhlášení VŘ –podání nabídek-do 8.6.2018 do 11,00 

7) Turnaj ulic – příprava 

8) Finanční situace – plnění rozpočtu 

9) Správce 

10) Diskuse  

11) Úkoly 

12) 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. Pospíšil, p. Konya – neomluven,  

Ad2) Výsledky fotbal 

Muži  15. kolo TJ Spoje Praha C  -   SK DM  2:2 

  16. kolo FK Klánovice B  -   SK DM  2:2 

SP  17. kolo SK čechie Uhříněves -   SK DM  11:20 

  18. kolo  SK DM   -   FK Čechie Dubeč 18:4 

MP  17. kolo FK Slavoj Vyšehrad -   SK Libuš  20:11 

  18. kolo SK DM   -   Jižní Město Chodov 17:4 

 

Ad3) Projekt k návrhu buněk byl řádně projednán na schůzi, výbor SK pověřil předsedu, aby se 

dotázal ještě na cenu za pronájem buněk a případně jeho koupi. Poté ještě jednou tuto situaci probere a 

přijme stanovisko, a rozhodne se pro jednu z alternativ.   

Ad4) Výbor SK se usnesl na přihlášení mužstev do soutěží pořádaných Pražským fotbalovým svazem 

na ročník 2018-19 a to takto: 

Muži, mladší žáci, starší přípravka a mladší přípravka, pokud se u z některých mužstev nepodaří 

naplnit počet dětí, bude přihláška stažena do 27. 6. 2018 než začne aktiv.    

Ad5) Dne 15. 5. 2018 proběhl na našem hřišti ve spolupráci z PFS akce „Měsíc náborů“, kterého se 

zúčastnilo cca 450 dětí z Dolních a Horních Měcholup. Akce se podařila a byla velice dobře 

zorganizovaná. Předseda SK poděkoval hlavnímu organizátorovi p. Zdeňku Pospíšilovi a místní 

Městské policii. Dále byl napsán článek do místního zpravodaje, který vyjde v následujícím čísle.       



Ad6) Dne 22. 5. 2018 bylo vyhlášeno nové Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce zázemí. 

Podání nabídek je do 8. 6. 2018 do 11,00 hod., kde zástupci společnosti, kterou jsme si pro tyto úkony 

najali, posoudí žádosti a předloží nám ke schválení konečného zhotovitele rekonstrukce.    

Ad7) Turnaj ulic, který se bude konat dne 26. 5. 2018 od 10,00 hod. je připraven a vše je zajištěno tak 

aby, průběh turnaje byl v pořádku.         

AD8) Finanční situace – plnění rozpočtu byla přesunuta na další schůzi  

AD9) Správce se dotazoval na nájemníky – odpověď vystěhování nejpozději do 30. 6. 2018, dále 

jeden nájemník je v nemocnici a pokud se již nevrátí bude případ řešen za účasti naší Městské policie. 

Zahrádka bude demontována a p.Sedlák si ji celou odveze. 

AD9 Diskuse se týkala ještě měsíce náborů, obytných buněk, turnaje ulic a dalších úkolů, které na 

nás v blízké budoucnosti čekají.   

AD10) Úkoly 

- Další schůzka na MŠMT a MHMP   – p. Pavel - pokračuje 

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

- Turnaj ulic –p.Pospíšil,P.Pavel 

- Finance plnění rozpočtu –p.Pavel 

- Po dobu rekonvalescence - Správce –L.Kozák 

AD14) Závěr + příští schůze se bude konat dne 7. 6. 2018 od 17,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


