
Schůze výboru SK dne 18. 1. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky stolní tenis 

3) Příspěvky na Fačr 

4) Změna účetní firmy 

5) Zákázky výběr firmy 

6) Přípravky zahájení sezóny 

7) Zajištění přepsání předsedy na výpisu z OR 

8) Přepsání účtu na nového předsedu 

9) Kontrola plánu rekonstrukce - výstavba 

10) Diskuse 

11) Úkoly 

12) Závěr 

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, p.Konya - 

neomluven 

Ad2) Stolní tenis výsledky 

A tým 12.kolo PSK Olymp Praha B  -  SK DM        0:10 

  13.kolo SK DM - TJ Sokol Suchdol A       10:0 

  14.kolo SF SKK EL Niňo Praha J - SK DM       10:7 

B tým 12.kolo  SK DM   -  TJ SOkol Kbely A                       6:10 

  13.kolo TJ Sokol VYsočany B -  SK DM        6:10 

  14.kolo SK DM -  TJ Lok. Vršovice F       10:6 

C tým 12.kolo  SK DM - KK Konstruktiva Praha C        10:2 

  13.kolo   VOLNO  

  14.kolo  SK DM - AC Sparta Praha K                10:0 



   

Ad3)   Výbor SK zadal předsedovi, aby připravil seznam členů, a poté nechal 

upravit sekretářem klubu, k tomu aby mohl být seznam odeslán na FAČR k 

zaplacení příspěvků na rok 2018.    

Ad4) Výbor SK na své schůzi jednomyslně odsouhlasil změnu účetní firmy, 

novou účetní firmou byla vybrána pí. Zuzana Caranová.  

Ad5) Výbor SK dále odsouhlasil, aby v případě rekonstrukce a vyhlašování 

veřejných zakázek jej zastupovala advokátní kancelář Bursík & Grafnetter. 

Vzhledem k náročnosti kroků a úkolů ze strany Magistrátu Prahy a MŠMT bude 

lepší kdy nás bude zastupovat firma, která je pro tyto úkoly na profesionální 

úrovni.  

Ad6) Výbor SK vzal na vědomí, že všechny přípravky zahájili přípravu na jarní 

část sezóny a to tréninkem v hale ve škole na Křemické.  

Ad7) Výbor SK dostal vyrozumění o  usnesení od Městského soudu v Praze, že 

p.Mára byl přepsán ve výpisu z OR jako nový předseda SK.  

Ad8) Výbor SK pověřil předsedu aby co nejdříve přepsal na sebe účty, které SK 

využívá k placení faktur.   

AD9) p. Pavel seznámil výbor SK s plány rekonstrukce a projednal s výborem 

jak bude dále postupováno.   

AD10) Diskuse proběhla, krátce a výbor víceméně diskutoval o úkolech, které 

na nás čekají. 

AD11) Úkoly 

- příspěvky na FAČR 

- přepsání účtů 

- poděkovat účetní firmě za spolupráci 

- zajistit schůzku s advokátní firmou   

 

AD12) Příští schůze výboru SK bude dne 7. 2. 2018 od 17,30 hod. 

 


