
Schůze výboru SK dne 14. 3. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky stolní tenis 

3) Pokračování tendru – rekonstrukce zázemí 

4) Žádost o provozní dotace na MŠMT 

5) Složení trenérů na jarní část sezóny 

6) Nákup tepl. souprav a dresů pro mládež 

7) Černý + Nebeský přestup 

8)  Catering turnaje 

9) Pronájem hřiště Bohemians Praha 

10) Finance - zpráva 

11) Správce – nákup materiálu 

12) Diskuse 

13)Úkoly 

14) Závěr + příští schůze 

 

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, host p. Procházka V., p.Konya - neomluven 

Ad2) Stolní tenis výsledky 

A tým 18. kolo  TJ Sokol Vysočany A   -   SK DM         6:10  

 19. kolo  AC Sparta Praha H   -   SK DM         5:10 

B tým 18. kolo  SK DM  -  SK Hamr B          7:10 

 19. kolo  SK DM    -   SK Vršovice A          10:5 

C tým 18. kolo  SK DM   -   SK Hamr D          10:7     

 19. kolo TTC Praha H   -   SK DM           5:10  

  

Ad3) Harmonogram postupných kroků k rekonstrukci zázemí a vypsání tendru nadále pokračuje. 

Došlo ke změně původních plánů, které nám schválil na základě žádosti magistrát. V první části dojde 

pouze k rekonstrukci zázemí fotbalového a stolní tenisu. Následně pokud se nám podaří sehnat další 

peníze z grantu dojde k provedení prací pro kroužek Leonardo.  

Ad4) Výbor SK schválil připravenou žádost o provozní dotace na MŠMT ve výši cca 100tis Kč a 

čekáme na vyhlášení výzvy k podání žádosti.  

 



Ad5) Výbor SK projednal na své schůzi a potvrdil složení realizačních týmu na jarní sezónu a to takto: 

A tým – trenér Konya Martin, asist. Mára Karel,Procházka, vedoucí Kroš Jaroslav st. 

Starší přípravka – trenér Kosmata Lukáš, asist. Pospíšil Zdeněk 

Mladší přípravka – trenér Kozák Lukáš, asist. Štercl Vojtěch   

Ad6) Výbor SK odsouhlasil nákup teplákových souprav a dresů pro naší mládež, peníze byly použity 

z dotace PFS na rok 2018. 

Ad7) Výbor SK odsouhlasil a povolil přestup hráčům  A týmu – Černý, Nebeský 

AD8) Výbor SK projednal na své schůzi provoz cateringu v rámci pořádání fotbalového turnaje dne 

24. 3. 2018. Vybraná firma se dostaví v termínu od 15-20. 3. na kontrolu zařízení.    

AD9) Výbor SK projednal žádost FO Bohemians Praha na pronájem hřiště v období od 1. 4. 2018 a to 

takto: výbor povolil trénink pouze v pondělí, středa a pátek. Pronájem bude finančně zajištěn za 

podmínek 1,5 hod.(tr.jednotka) – 2000,-Kč, zápas – 3000,-Kč, co se týče turnaje bude částka 

domluvena dohodou.    

AD10) Finanční stránka SK je velmi dobrá a výbor nakládá se svěřenými penězi zodpovědně, a řádně 

je v rámci grantů i účelně využívá. Je jen potřeba dodělat seznamy dětí a dospělých a doplatit 

příspěvky za jarní část sezóny.    

AD11) Výbor SK schválil správci nákup materiálu na jarní část sezóny do 3000,- Kč. 

AD12) Diskuse  

Vzhledem k neutěšené situaci u A týmu p.Procházka prohlásil, že je potřeba doplnit současný stávající 

kádr, kde už má rozjednané některé fotbalisty. Výbor dal svolení k jednání s posledním slovem výboru 

SK.   

Dále bylo zkoumáno zda hráč Hytik již má uhrazeny příspěvky na Fačru – došlo k problémům, 

s přihlášením – řeší p.Cmíral přímo z Fačrem. Dále hráči Polanský,Kubásek – vše je vyřešeno. 

Dále výbor SK jednal vesměs o úkolech, které nás čekají v nadcházejícím období. 

AD13) Úkoly 

- zajistit podání žádosti na MŠMT – p. Pavel 

- zajistit catering na turnaj – p.Tipta 

- zajistit přestupy a doladění hráčů na FAČRU – p.Cmíral, p.Procházka 

- nákup materiálu – správce – p.Tipta 

- nákup souprav – p.Mára, p.Pospíšil 

- pronájem hřiště – p.Tipta 

AD14) Závěr   +  příští schůze se bude konat dne 28. 3. 2018 od 16,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 



 


