
Schůze výboru SK dne 26. 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) Schůzka z účetní 

6)Soustředění mládeže 

7) Příprava mimořádné valné hromady 

8) Catering na turnaje 

9) Diskuse  

10) Úkoly 

11) 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  11. kolo SK DM   -   Čechie Uhříněves B 3:0 

  12. kolo Sokol Benice  -   SK DM  3:6 

SP  13. kolo SK Satalice  -   SK DM  4:25 

  14. kolo SK DM   -   TJ Sokol Kralovice 10:5 

MP  13. kolo SK DM   -   Fa a sportovní akademie 29:1 

  14. kolo FK Loko Vltavín  -   SK DM   6:1 

Stolní tenis        

A tým ukončil svoji sezonu a v tabulce 3. třídy obsadil 3. místo 

B tým ukončil svoji sezonu a v tabulce 4. třídy obsadil 7. místo 

C tým ukončil základní skupinu, kde obsadil 2. místo a postoupil do kvalifikace o postup do 6.třídy, a již sehrál první 

zápas SK DM C – TJ Kyje C  9:2. Odveta se hraje 4. 5. 2018 od 19,00 na soupeřově půdě. 

Ad3) Na schůzi SK došlo ke schůzce se zástupci obytných kontajnérů, zástupce oslovené firmy s námi 

projednal za jakých podmínek a kde by se kontejnery vystavěli. Výbor SK požádal zástupce firmy,  

aby sestavil navrženou a částečně domluvenou prozatímní dohodu, kterou nám zašle emailem 

k posouzení.    

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

MHMP. Výběrové řízení muselo být zrušeno pro malý počet uchazečů o rekonstrukci zázemí. Nadále 

však pracujeme na další variantě, která nám byla povolena MŠMT.  

Ad5) Výbor SK se dne 3. 5. 2018 od 17,00 hod. setká s novou paní účetní  



Ad6) Výbor SK schválil účast mládeže na letním soustředění ve Všeteči u Temelína od 25. 8 .- 31. 8. 

2018.        

Ad7) Výbor SK projednal na své schůzi postup a organizaci na mimořádné valné hromadě, konané 

dne 3.5.2018.   

AD8) Výbor SK na své schůzi potvrdil zajištěných ceteringu na všech akcí, které SK bude pořádat.  

AD9) Diskuse opět prběhla vesměs na téma rekonstrukce zázemí, zajištění náhradních buněk na 

trénink a příprava mimořádné valné hromady. 

AD10) Úkoly 

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

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

- Měsíc náborů – p.Pospíšil 

- Příprava mimořadné valné hromady 

- Schůzka z účetní 

AD14) Závěr + příští schůze se bude konat dne 10. 5. 2018 od 17,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


