
             Zápis z valné hromady SK Dolní Měcholupy  

Téma:  Valná hromada 2017 

Datum/místo: 11.11.2017 v Praze 

Účastníci:  Členové SK – Cmíral Petr, Dreksler Václav, Kohout  

        Pavel,Konya Martin,Kosmata, Lukáš, Kroš 

        Jaroslav st., Rajniš Jakub, Tipta   

          Josef,Mára Karel, Pospíšil Zdeněk, Pavel  

        David, Procházka Tomáš, Kroš jaroslav ml., 

        Pejter Jan, Podlipný Luděk, Šterzl Vojtěch, 

        Slavík Daniel, Beneš J., Blažek J., Kozák  

        Lukáš 

Zapsal:   Karel Mára, 18.11.2017  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program valné hromady SK  

* Úvod - zahájeníí  

* Schválení programu jednání členské schůze 

* Volba volební komise + mandátové komise  

* Zpráva o činnosti SK + hospodaření  

* Rekonstrukce zázemí SK 

* Zpráva jednotlivých mužstev(trenéři)  

* Zpráva o činnosti stolního tenisu 

* Volba výboru SK 

* Zpráva revizní komise 

* Diskuse 

* Usnesení 

* Závěr 



 

 

Úvod-zahájení 

Valnou hromadu zahájil předseda SK Martin Konya.. Přivítal přítomné a 

seznámil je s programem valné hromady. Valné hromady se zúčastnilo 20 členů, 

schůze pokračovala i za účasti méně než poloviny členské základny(dle stanov 

SK). Valnou hromadu opustili v průběhu jednání 4 členi SK. 1 člen neměl dle 

stanov právo hlasovat.   

Schválení programu valné hromady  

Předseda SK Martin Konya seznámil přítomné s programem valné hromady. 

Program byl přijat bez připomínek: pro 19, zdržel se 0, proti 0.  

Volba mandátové a volební komise  

Předseda SK Martin Konya přednesl návrh volební a mandátové komise, která 

byla navržena ve složení: Jaroslav Kroš st.  

Přednesený návrh byl přijat s počty hlasů: pro 18, zdržel se 1, proti 0.  

Zpráva o činnosti SK  

Člen výboru SK Karel Mára přednesl zprávu o činnosti SK v období 2017  

* hlavní činnost SK 

* struktura SK 

* členská základna 

* hospodaření 

* rok 2017 

Zde je nutné zmínit, že po přečtení zprávy o činnosti vystoupili zástupci 

mládeže, a zkritizovali výbor SK za jejich práci a nezájem o naší mládež. poté 4 

z nich opustili valnou hromadu. 

Hlasováno o zprávě o činnosti pro 15, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 



 

Rekonstrukce nového zázemí SK 

* p.David Pavel přednesl svůj příspěvek k rekonstrukci nového zázemí SK, 

seznámil členy valné hromady s kroky, které byli již provedeny (žádost o dotaci 

na Pražský magistrát, žádost o stavební povolení, vypracování projektu, žádost o 

dotaci na MŠMT), veškeré kroky probíhají dle plánu a do konce listopadu 2017 

by jsme měli obdržet vyrozumění o grantu z MŠMT, které je důležitou součástí 

celé rekonstrukce zázemí.   

Hlasováno schváleno 15 pro, nikdo proti,nikdo se nezdržel   

Zprávy jednotlivých mužstev SK(trenéři a vedoucí) + zpráva o činnosti 

stolního tenisu 

* Jednotliví trenéři a vedoucí mužstev krátce pohovořili o svých mužstvech v 

uplynulé sezóně a přednesli svoje cíle na nadcházející sezonu. 

Zde je třeba říci, že po různých dohadech a otázkách kdo vlastně bude trénovat 

mládež bylo vzato na vědomí, že: 

Mladší přípravka - trenér Lukáš Kozák, vedoucí z řad rodičů (bude 

upřesněno) 

Starší přípravka - trenér Lukáš Kosmata, vedoucí Zdeněk Pospíšil 

Vše bude zastřešovat po stránce komunikace z FAČR - p.Procházka, a po 

stránce komunikace z mužstvy p.David Pavel, p.Mára Karel.   

* Karel Mára krátce přednesl svůj příspěvek za stolní tenis, pochválil všechny  

mužstva za probíhající sezonu.  A nakonec pozval členy SK na vánoční turnaj, 

který se bude konat pravděpodobně dne 16.12.2016 v tělocvičně školky od 

9,00hod..    

Hlasován o  zprávě: 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

Volba výboru SK a předsedy SK 

Předseda SK Martin Konya na valné hromadě oznámil členům, že z časových a 

pracovních důvodů odstupuje z pozice předsedy SK. Na místo nového předsedy 

SK navrhl  p.Karla Máru. Valná hromada poté projednala odstoupení a navržení 

nového předsedy: 

Hlasováno: 14 hlasů pro , jeden se zdržel, nikdo proti 



p.Karel Mára byl zvolen valnou hromadou novým předsedou SK.   

Zpráva revizní komise 

p. Rajniš Jakub přednesl zprávu revizní komise a ve své zprávě uvedl, že komise 

zkontrolovala hospodaření SK a vyslovila s ním souhlas. Pouze u několika bodů 

požádala o dovysvětlení a to u plateb z minulým nájemcem restaurace, poté ještě 

platby za vyřizování situace přes soud ohledně nájemného. Dále vytkla stálé 

oddalování opravy sloupu na umělé trávě. A přehlížení zájmu vzhledem k 

mládeži u výboru SK.    

Diskuse  

Diskuse probíhala již v lepší atmosféře a vesměs výbor SK zodpověděl dotazy, 

které během valné hromady zazněly. 

- situace kolem dětí, nábory, zázemí, restaurace, oprava sloupu, turnaje,  zimní 

hala -příprava. 

Návrh a schválení usnesení  

Pan Mára přednesl návrh usnesení. Usnesení bylo v předneseném návrhu 

schváleno.  

Přednesený návrh usnesení byl přijat s počty hlasů: pro 15, zdržel se 0, proti 0.  

Usnesení členské schůze  

I. Valná hromada zvolila:  

1) mandátovou a volební komisi ve složení – Jaroslav Kroš. st.  

2)  valná hromada schválila odstoupení a změnu předsedy SK, kdy za 

odstupujícího předsedu Martina Konyu, byl zvolen novým předsedou SK 

p.Mára Karel 

II. SCHVÁLILA:  

1) Program jednání členské schůze. 

2) Schválila zprávu o činnosti a hospodaření SK 

3) Schválila obsazení trenérů a vedoucích u mládeže(viz bod 6) 

III. VZALA NA VĚDOMÍ:  



1) Zprávu o rekonstrukci zázemí SK 

2) Zprávu jednotlivých mužstev. fotbal + stolní tenis 

3) Zprávu kontrolní a revizní komise 

IV: Ukládá 

1) Provést nábor nových členů do mládežnických družstev 

2) Všeobecně zkvalitnit komunikaci  

3) Provést opravu sloupu na hřišti s umělou trávou  

Závěr  

Bývalý předseda Martin Konya poděkoval všem přítomným za dobrou 

reprezentaci SK a za jejich účast a ukončil valnou hromadu SK.  

Ověřovatelé zápisu: 

 

David Pavel   …………………………………………………………… 

Josef Tipta     ………………………………………………………………. 

 


