
                       Zápis z jednání MŠSF Praha, konaného dne 22. 3. 2018  

Přítomni: Suchánková M., Němeček J., Suchánek J., Povolný J., Kloubek J., Havlíček M. 

Host:      Hráský M., Sazima J. – omluven: Štechmüller J. 

Projednávané body: 

- J. Suchánek předložil zprávu o hospodaření. Veškeré podklady byly odevzdány ke zpracování 

daňového přiznání, které už je podle informace účetní firmy podáno.  

- M. Suchánková podala informaci o splnění úkolu z termínové listiny ČFSF – odeslání členských 

příspěvků, matriky, přihlášek a uhrazení startovného na finálové turnaje MČRV, PMEZ 40+ a 50+, 

počtu odehraných utkání (245), odkoupených službách, kterých bylo 64 (po zavedení nového 

sazebníku, nebyla žádná pozdě odkoupená služba) a udělených pokutách v pražských soutěžích. 

- Předsedové jednotlivých komisí a lig informovali o činnosti a předali závěrečné zprávy. K některým 

zprávám byla obšírná diskuse – stav rozhodčích, kvalita, zapojení se nových rozhodčích, docházka a 

v neposlední řadě doplňkové hodnocení. U I. ligy projednány připomínky k rozpisu a službám a u KL 

způsob změny herního dne. 

- Byla schválena úhrada letenky pro M. Suchánkovou (předsedkyně komise veteránů UEFS) a 

startovného pro výběr Prahy 50+ na pohár UEFS (září Španělsko). 

- Poděkování J. Kloubkovi za roční zástup předsedy STK  J. Štechmüllera, který se opět zapojil do 

činnosti. 

- Opětovné zapojení se do funkcí rozhodčích a delegáta J. Povolného a J. Sazimy. 

- Informace o schválení, předloženého návrhu SD ČFSF  na úpravu odvodu členských příspěvků. 

- M. Hráský informoval o nastávajících změnách v ochraně osobních dat. 

- Byly předány odměny členům MŠSF Praha s poděkováním za práci. 

Úkoly: 

M. Suchánková – napsat vedoucím družstev vysvětlení k podaným připomínkám  

                             - během května rozeslat dopis družstvům o platbách startovného 

     - po uzávěrce plateb startovného svolat zasedání MŠSF  

J. Suchánek       - objednat halu Lužiny na soutěže 

    - zjistit podrobnosti o novele zákona a zapracování do řádů ČFSF  

M. Havlíček        - seznámit rozhodčí s novou úpravou odměn  

      - průběžně pracovat na oslovení nových rozhodčích a jejich proškolení 

J. Štechmüller    -  zpracovat rozpisy utkání a služeb 

Všichni členové – dle potřeby spolupracovat na přípravě nového ročníku a zúčastňovat se zasedání.           


