
Schůze výboru SK dne 18. 5. 2017  

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Restaurace  

4) Dotace z MŠMT 

5) Seznámení se schůzkou na MČ DM 

6) Přihlášení do soutěží na rok 2017-18 

7)Nákup materíálu 

8) Diskuse 

9) Závěr 

 

Ad1) - Slova se ujal člen předseda výboru SK p. Konya a 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 

Ad2) Výsledky fotbal  

St.přípravka    17.kolo Háje SOS  -   SK DM    8:8 

     18.kolo ODLOŽENO 

Ml.přípravka  17.kolo      SK DM – TJ Praga    12:10 

     18.kolo Bohemians 1905 -  SK DM   28:6 

Muži               17.kolo     Sokol D.Počernice B -  SK DM   4:1 

     18.kolo     VOLNO 

 

Ad3)   Výbor SK opět řešil situaci s nájemcem restaurace a dal za úkol 
předsedovi SK – zajistit klíče od nájemce a ukončit spolupráci v co nejkratší 
možné lhůtě. Dále je potřeba zajistit provoz restaurace na dny 27.-28.5. 2017, 
jelikož se na našem hřišti bude konat v sobotu třetí ročník turnaje ulic,  a v 
neděli dětský den. Z těchto důvodů je potřeba zajistit provoz restaurace – vše si 
vzal na starost David Pavel a předseda SK Martin Konya. 



 

 

Ad4) David Pavel výboru SK nastínil situaci o grantu z MŠMT, který je 
všeobecně pozastaven, nová žádost však bude podána opět v červnu. Jaké budou 
další kroky ohledně rekonstrukce bude výbor jednat na příštích setkáních.  

Ad5) Člen výboru SK Karel Mára se zúčastnil schůzky dne 16.5.2017 
sportovních spolků, klubů, a dalších uskupení, které naše městská část ve svém 
obvodu  sdružuje – jednalo se převážně o spolupráci a nastavení pravidel pro 
pořádání akcí konaných v naší městské části DM, a dále vytvoření kalendáře 
akcí konaných nebo pořádaných jednotlivými spolky.  

Ad6) Výbor SK projednal přihlášení družstev do mistrovských fotbalových 
soutěží pořádané PFS na rok 2017-18. Bude přihlášeno jedno mužstvo 
dospělých, dále mladší přípravka. Předseda SK ve spolupráci se sekretářem 
doladí přihlášení ještě jednoho týmu, buď st.přípravka nebo ml.žáci, vše musí 
být přihlášeno do konce 31.5.2017.     

Ad7) Výbor SK projednal a schválil správci nákup materiálu dle potřeb 

Ad8) Závěrem proběhla všeobecná diskuse všech členů výboru, kde se hlavně 
řešila restaurace, a přípravy turnajů, které se budou konat na hřišti  

Ad9) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat dne 1. 6. 2017 – 17,30hod.  


