
Schůze výboru SK dne 11. 4. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal + stolní tenis 

3) Obytné kontejnery – schůzka se zástupcem firmy 

4) Informace o jednání na MŠMT+MHMP + pokračování rekonstrukce 

5) Vyúčtování grantu na PFS 

6) Příspěvky 

7) Catering na turnaje 

8) Měsíc náborů 

9) Nové štulpny pro mládež + A tým 

10) Zakoupení ochranné sítě + hnojivo 

11) Diskuse 

12) Úkoly 

13) 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. Pospíšil, p. Konya - neomluven 

Ad2) Výsledky fotbal 

Muži  10. kolo Viktoria Štěrboholy B -   SK DM  3:4 

SP  12. kolo AC Sparta Praha-dívky -   SK DM  7:2 

MP  12.kolo Spartak Kbely  -   SK DM  18:11 

Stolní tenis        

A tým 21. kolo TJ Avia Čakovice F -   SK DM  3:10 

 22. kolo SK DM   -    TJ Sokol Nusle E 10:3 

B tým 21. kolo SK DM   -    AC Sparta Praha I 10:2 

 22. kolo  TJ S.Stodůlky D  -    SK DM  10:3 

C tým 21. kolo   Volno 

 22. kolo SK DM   -    SF SKK EL Niňo O 10:4   

Ad3) Na schůzi SK mělo dojít ke schůzce se zástupci obytných kontajnérů, bohužel ani na podruhé se 

tentokrát bez omluvy nedostavil z pozvané firmy nikdo. Přesto výbor SK nadále trvá na setkání, a dále 

se pokusí oslovit ještě některé jiné firmy, které se tímto obchodem zabývají.    

Ad4) Řízení ohledně rekonstrukce zázemí nadále pokračují, včetně schůzek se zástupci MŠMT a 

MHMP. Jedná se již o vyhodnocení nabídek a doložení ještě nějakých dokladů a kompletace všech 

materiálů k samotné rekonstrukci.   



Ad5) Předseda SK společně se sekretářem p. Cmíralem připraví vyúčtování grantu (všechny podklady 

pro vyúčtování jsou již kompletní) na PFS, kdy do 16. 4. 2018 musí být vyúčtování zasláno 

elektronicky a dne 23. 4. 2018 musí být vyúčtování předáno osobně se všemi potřebnými doklady na 

PFS.  

Ad6) Předseda výboru SK překontroloval na účtech placení příspěvků a doložil výboru SK přehled 

plateb, Je zřejmé, že někteří jedinci ještě nemají zaplaceno, ale jinak se dá říci, že příspěvky jsou 

hrazeny v souladu s nařízením SK. Další vyhodnocení proběhne koncem měsíce dubna.      

Ad7) p. Tipta informoval o zajištění cateringu na akce, které pořádáme na našem hřišti. Na turnaj 

starosty se podařilo zajistit Catering, na ostatní 2 akce Turnaj ulic a dětský den, se zatím ještě catering 

zajistit nepodařilo. Přesto výbor SK ještě na své schůzi oslovil další cateringovou firmu, výsledek 

budeme vědět v nejbližších dnech. 

AD8) V měsíci květnu dojde na našem hřišti k akci pořádanou SK a PFS „Měsíc náborů“. Celou akci 

si vzal nastarost p. Pospíšil, který nás informoval o celém projektu. Vše je domluvené z PFS a výbor 

SK tedy pověřil p. Pospíšila k zastupování a jednání se ZŠ a MŠ.    

AD9) Na žádost všech trenérů, že stávající štulpny již nesplňují svůj účel Výbor SK schválil nákup 

nových štulpen pro mládež a A tým.  

AD10) Na žádost správce výbor SK schválil nákup ochranné sítě nad tribunou u hřiště a nákup 

hnojiva. 

AD11)  

AD12) Diskuse  

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

AD13) Úkoly 

- Další schůzka na MŠMT a MHMP   – p. Pavel - pokračuje 

- zajistit catering na turnaj pohár ulic, dětský den a turnaj starosty  – p. Tipta - trvá 

- hlídat školení trenérů – p. Cmíral, p. Mára -trvá 

- připravit vyúčtování Grantu na PFS – p. Mára,p.Cmíral 

- Měsíc náborů – p.Pospíšil 

- Schválené nákupy – p.Tipta, p.Pospíšil, p.Mára 

- Hledat pronájem obytných kontejnerů – výbor SK  

- Dořešení příspěvků – p.Mára 

 

AD14) Závěr + příští schůze se bude konat dne 26. 4. 2018 od 17,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


