
Schůze výboru SK dne 7. 2. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky stolní tenis 

3) Jednání výboru SK s advokátní kanceláří 

4) Žádost o dotaci na MČ Dol. Měcholup 

5) Pořádání turnajů mládeže 

6) Popelnice 

7) Harmonogram jarních zápasů  

8) Diskuse 

9) Úkoly 

10) 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 15.kolo SK DM – TJ Stadion Žižkov Ulita B       5:10 

B tým 15.kolo  TJ Malešice C – SK DM                          10:5 

C tým 15.kolo  TJ ABC Braník – SK DM          0:10 

  

Ad3)  Výbor SK projednal a schválil na své schůzi konečnou formu zadání 

veřejné zakázky. Firma Bursík & Grafnetter poté povede veškerá jednání 

s případnými zájemci o stavbu nového zázemí. Vypsání veřejné zakázky bude 

uvedeno na našem profilu, který k tomu bude zřízen dne 19. 2. 2018. Od tohoto 

data se budou dále odvíjet další kroky, které bude výše uvedená firma 

zajišťovat. Budeme Vás nadále informovat o stavu stavby nového zázemí.   

Ad4) Výbor SK dne 7. 2. 2018 podal na MČ D. Měcholupy vypracovanou 

žádost o dotaci z rozpočtu na rok 2018. 

 



Ad5) Výbor SK se dohodl na pořádání turnajů a to v těchto termínech: 

Velikonoční turnaj – dne 24. 3. 2018 od 10,00 hod. – pouze 8 mužstev 

Turnaj ulic dne 26. 5. 2018 – od 10,00 hod. 

Dětský den 3. 6. 2018 od 14,00 hod. 

Turnaj o Pohár starosty dne 23. 6. 2018 od 9,00 hod. – pouze 8 mužstev  

 

Ad6) Výbor SK vzal na vědomí změnu smlouvy k odvozu popelnic, od 1. 3. 

2018 bude SK využívat pouze 3 popelnice. Bude zhotovena nová smlouva.  

Ad7) Výbor SK pověřil p. Procházku a trenéry jednotlivých mužstev o sestavení 

harmonogramu jednotlivých soutěžních utkání v jarní části sezóny 2018. 

AD8) Diskuse proběhla, krátce a výbor víceméně diskutoval o úkolech, které na 

nás čekají. 

AD11) Úkoly 

- harmonogram zápasů 

- příprava Velikonočního turnaje 

- předání účetní agendy 

  

AD12) Příští schůze výboru SK bude dne 18. 2. 2018 od 16.00 hod. 

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


