
Schůze výboru SK dne 27. 6. 2019 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Rekonstrukce  

4) Sídlo SK 

5) Stanovy 

6) Valná hromada 

7) Platba buněk  

8) Dotace z MŠMT na provoz  

9) Úkoly 

10) Diskuse 

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, + hosté pí.Doležalová,pí.Marešová 

Ad2) Výsledky fotbal 

A tým 15.kolo SK DM – TJ Sokol Benice  2:1 16.kolo FK Dukla J.Město B – SK DM        1:1 

 17.kolo SK DM – J.Město Chodov                       0:1           18.kolo Spartak Hrdlořezy B – SK DM       1:6  

19.kolo SK DM – SK Nusle   3:0  20.kolo SK DM – AFK O. Šeberov             2:1 

                21. kolo SK DM – FK Čechie Dubeč                 5:3   22.kolo TJ S.Stodůlky C – SK DM             1:2  

A- tým dohrál svoji soutěž a ve skupině obsadil 6. místo, poslední výsledky v sezóně naznačili, že se blýská na lepší časy, 

utvořila se celkem dobrá parta a do budoucna by mělo být ještě lépe.   

Starší přípravka 

 16.kolo TJ Slovan Bohnice – SK DM           14:1                  17.kolo SK DM – SK Slovan Kunratice      5:11 

 18.kolo AFK Union Žižkov – SK DM           0:0                   19.kolo SK DM – FK Union Strašnice        4:11 

 20.kolo FK Dukla J.Město – SK DM         10:12   21.kolo SK DM – Běchovičtí sršni         10:2 

 22.kolo SK Slávia dívky – SK DM          6:10 

Kluci zakončili sezónu třemi vítězstvími a splnili vše co si před sezónou stanovili. Po celou sezónu podávali velmi dobré 

výkony. Přejeme jim do příštího ročníku načerpat nové síly a přejeme hezké prázdniny.     

Mladší přípravka 

 11.kolo SK DM – FK Union Strašnice         20:10    12.kolo SK DM – ČAFC Praha       12:11 

 13.kolo SK DM – Eugen Link FA         20:4     14.kolo AFK Union Žižkov – SK DM     17:19 

 15.kolo SK DM – SK Hamr          12:10    16.kolo SK Slovan Kunratice – SK DM   16:12

 17.kolo SK DM – SK Třeboradice                 5:19    18.kolo TJ Slovan Bohnice – SK DM       13:3 

I tady kluci podávali po celou sezónu velmi dobré výkony a pevně věříme, že i oni se připraví na další ročník dobře a budou 

podávat ještě lepší výkony. I jim přejeme hezké prázdniny. 

           



 

Ad3) Rekonstrukce zázemí – stavba je částečně utlumena do vyřešení financí, vstoupili jsme do 

dalšího kola jednání z Magistrátem na Praze a posléze jsme v dalším jednání s MČ Dolní Měcholupy. 

Je potřeba doložit nějaké doklady a dohodnout se na podmínkách, za kterých by bylo možné požádat 

MČ o půjčku na dostavbu celého zázemí.     

Ad4) Na SK přišla od Městského soudu dopis o zrušení čísla popisného a změnu sídla SK. Výbor SK 

se dohodl na prozatímní verzi, s tím, že požádá MČ o dočasné sídlo po dobu rekonstrukce zázemí na 

místním úřadě a po dojednání se starostou Dolních Měcholup, zašle stanovisko na městský soud. 

Ad5) Výbor SK vzhledem k změně požadovaného sídla a dalších nových skutečností dal vypracovat a 

upravit stanovy tak aby byli průhlednější a splňovali veškeré nařízení a podmínky stanovenými 

různými předpisy. Tyto nové stanovy zašle všem členům, tak aby se s nimi seznámili a na svolané 

valné hromadě mohli tyto stanovy odsouhlasit.    

Ad6) Výbor SK se rozhodl na základě odst. 4,5, že připraví a svolá valnou hromadu nejpozději do 

konce září, kde se projednají všechny body týkající se předložených nových stanov a dalších otázek 

ohledně budoucnosti SK.   

Ad7) Výbor SK projednal proplacení pronájmu buněk, které jsou náhradou za rekonstrukci starého 

zázemí. I přes vyšší částky bude SK trvat na ponechání buněk do konce roku 2019, protože jinak, by 

s fotbalem v této sezóně byl konec a to zejména, v případě dětí by bylo špatné a všechny dotační 

pomoci od PFS, MČ,  by přišli vniveč. Výbor se bude snažit zabezpečit tuto položku a najde řešení. 

Ad8)) Dotace z MŠMT na provoz přišla na účet a její vyúčtování je stanoveno do konce roku 2019. 

Výbor SK po projednání požádal pí. Marešovou o prostudování dotace k jakým účelům má být využita 

a pomoci při jejím vyúčtování. 

AD9) Úkoly 

- Další schůzka na MČ – p. Pavel, Mára - pokračuje 

- Příprava podkladů pro změnu sídla – K.Mára 

- Vypracování stanov – pí.Doležalová 

- Pronájem Bohemians- p. Tipta trvá 

- Příprava + svolání  valné hromady -výbor SK 

- Prostudování dotace z MŠMT – pí.Marešová 

 

AD14) Závěr + příští schůze bude 5.9.2019 od 17,00hod. 

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


