
Schůze výboru SK dne 12. 9. 2017  

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky našich mužstev 

3) Příspěvky 

4) Trénink dětí 

5) Sloup - oprava 

6) Restaurce 

7) Dotace -sekačka na trávu 

8) Přestupy 

9) Žádost předsedy 

10) Diskuse 

11) 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 

Mladší přípravka 1.kolo SK DM – Spartak Kbely  11-11 

            2.kolo   FaSA Praha – SK DM   10-11 

Starší přípravka 1.koloSK DM – AC Sparta -dívky   6-23 

   2.koloSK DM – TJ SK Satalice   20-6 

Muži   1.koloSK DM – SK V.Štěrboholy   8-3 

   2.koloSK Čechie Uhříněves B – SK DM  0-6   

   3.koloSK DM – TJ.S.Benice B   11-1 

   4.koloAFK Záběhlice – SK DM   2-5  

 



Ad3)  Výbor SK na své schůzi schválil příspěvky na sezónu 2017-2018 takto: 

Muži fotbal + stolní tenis 1500,-Kč, děti 3000,-Kč, funkcionáři  - 200,-Kč 

 

Ad4) Výbor SK na žádost rodičů řešil otázky tréninku  dětí, pověřil předsedu 

aby toto projednal se stávajícími trenéry aby to vedlo k zlepšení.  

Ad5) Oprava sloupu trvá  - pověřená firma se měla dostavit  na hřiště a domluvit 

se jak případně opraví sloup, společnost vždy přislíbí a poté se nedostaví, 

předseda opětovně firmu požádá, aby se dostavili a tuto žádost projednali. 

Ad6) Restaurace – z restaurací máme problém v tom, že nemůžeme najít nového 

nájemce, jak řekneme, že se možná bude bourat tak do toho nikdo nechce 

investovat.  

Ad7) Výbor SK podal žádost na MÚ Dolních Měcholup o poskytnutí dotace na 

zakoupení nové sekačky.  

Ad8) Výbor SK dokončil jednání ohledně přestupů na tuto sezónu, případné 

další přestupy včetně mládeže se budou řešit za chodu všech mužstev. 

Ad9) Výbor SK projednal žádost předsedy SK o finanční příspěvek na kurz o 

strečinku. Výbor toto zatím neschváli, úkaže se až toto promítne do praxe při 

trénincích a pak by případně uhradil polovinu kurzu. 

Ad10) Diskuse – poté členové výboru diskutovali o doladění některých úkolů, 

které proběhly během schůze   

Ad11) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat 26. 9. 2017 v 17,30 


