
Schůze výboru SK dne 21. 6. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Obytné buňky  

4) Darovací listina mezi SK DM a MČ DM 

5) Výsledky výběrového řízení + rozpočet stavby 

6) Účast na aktivu PFS dne 27. 6. 2018 

7) Příprava 8. ročníku turnaje o Pohár starosty 

8) Soustředění mládeže + nákup pomůcek  

9) Správce 

10) Diskuse 

11) Úkoly 

12) 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 

SP  21. kolo   SK Viktoria Štěrboholy -   SK DM  19:8 

  22. kolo   SK DM   -   SK HM   7:7 

MP  21. kolo  TJ Kyje   -   SK DM  1:30 

  22. kolo  SK DM   -   FK Čechie Dubeč 26:14 

 

Ad3) Výbor SK posoudil návrh společnosti Warex na realizaci dočasného zázemí a shledal, že cenová 

nabídka  je velmi vysoká a SK si nebude moci z finančních důvodů dovolit realizovat toto dočasné 

zázemí. Přesto výbor SK požádá o pomoc MČ a firmu, která vyhrála výběrové řízení o pomoc najít 

řešení, jak nejlépe naložit s místem pro dočasné zázemí.       

Ad4) Výbor SK projednal návrh darovací listiny mezi SK DM A MČ DM k realizaci stavby pro MČ. 

Poté co bude schválena i MČ DM bude listina podepsána.   

Ad5) p. Pavel informoval o vítězi výběrového řízení a rozpočtu stavebních prací. Vítěz bude 

dodatečně upřesněn, po vyhlášení na zadávacích stránkách. Výbor SK vzal prozatím tuto zprávu na 

vědomí a nadále bude sledovat vývoj výběrového řízení.     

Ad6) Výbor SK pověřil předsedu, aby se zúčastnil dne 27. 6. 2018 od 16,00 hod aktivu PFS na 

Letenském zámečku. Naplní bude vyhlášení vítězů jednotlivých tříd pražského fotbalu za rok 2017-18 

a losovací aktiv na rok 2018-19.     



Ad7) Výbor SK může konstatovat, že příprava 8. ročníku o pohár starosty MČ DM je připravena a 

velmi dobře zorganizována. Vše je tedy a zajištěno, 8 mužstev, rozhodčí, spíkři, občerstvení, ceny. Je 

potřeba poděkovat hlavnímu organizátorovi p. Pospíšilovi za přípravu.                   

AD8) Soustředění – výboru SK byl předán seznam dětí, kteří se zúčastní soustředění včetně seznamu 

trenérů a rodičů. Výbor SK vzal toto na vědomí. Dále výbor SK projednal požadavek nového trenéra 

p. F. Čahu o dokoupení některých fotbalových pomůcek. Výbor SK tento předložený seznam schválil, 

a požádal trenéra, aby zařídil objednávku.   

AD10) Správce požádal pouze o pomoc při přípravě na turnaj o pohár starosty.  

AD12) Úkoly 

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

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

- účast na aktivu PFS 

- nákup pomůcek – p. Mára 

- nezaplac. Faktury Bohemians –p.Tipta,p. Mára 

- příprava turnaje – p.Tipta,p.Pospíšil,p.Mára,p.Kozák 

- nákup pomůcek – p.Čaha,p.Mára  

AD14) Závěr + příští schůze bude upřesněno    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


