Zápis z rozšířeného jednání MŠSF Praha, konaného dne 1. 4. 2019
Přítomni: Suchánková M., Němeček J., Suchánek J., Povolný J., Štechmüller J., Sazima J.
omluven: Havlíček M.
Hosté:

Hráský M. , Kloubek J., Půček V., Hradil J., Borský P., Šebek M., omluven: Paleček M.

Projednávané body:
-

M. Suchánková podala informaci o uplynulém ročníku a příjmech a výdajích. Letošní úbytek 3 týmy,
hrálo 24 družstev ( (9 KL, 9 I.liga, 6 VL, 4 ČeP) odehrálo se 201 utkání, registrováno bylo 355 členů.
Družstvům KL byl zaslán dotaz o preferování hracího dne a na základě zaslaných odpovědí byl
vytvořen hrací model 3 soboty a 5 nedělí. Neděle patřila I.lize a pátky VL a ČeP. Na základě velkého
množství odkoupených služeb (17 družstev z 24), vytvořil předseda STK nový model služeb (1 x za
sezónu celý blok = 9 utkání, lépe se nasazovali rozhodčí a problém s tím mělo pouze jedno
družstvo). Model celobloku služeb bude zachován i pro další ročník a v propozicích bude upraven
bod o nutném počtu osob na službu. Za letošní ročník bylo vybráno na pokutách 14.200 Kč.

-

Postupy/sestupy, postup na republikové finále ČeP si vybojovala Sparta a Chemcomex, který se stal
i celkovým vítězem, postup na MČR veteránů si zajistil Chemcomex-VL a ve Varnsdorfu obhájil
loňské vítězství, právo postupu do CL si vybojovalo družstvo The best of – zatím nejsou rozhodnuti,
postup do KL odmítl tým KYX a BC Kladno ještě není rozhodnuto. Nové složení jednotlivých lig bude
určeno po úhradě startovného na novou sezónu.

-

Při nízkém počtu rozhodčích operativně zaskakovali i delegáti, kterým patří poděkování.

-

Problém při třech turnajích byla nefunkční časomíra, všem děkujeme za trpělivost (vedení haly by
mělo dle informací zajistit novou časomíru). Občasný problém byl i s pátečním uvolňováním šaten
na stanovený čas. Další vadou byla restaurace, která byla otevřena pouze v pátek do 21 hodin,
provozovatel restaurace znal všechny termíny turnajů, sliboval provoz ale bohužel …

-

Předsedové jednotlivých komisí a lig informovali o činnosti a předali závěrečné zprávy (v příloze).

-

J. Suchánek informoval, že odevzdal veškeré podklady o hospodaření k zpracování daňového
přiznání, které už je podle informace účetní firmy podáno.

-

Na ČFSF byly odeslány podíly členských příspěvků a startovné na finálové turnaje UEFS 40+ a 50+

-

Byla schválena úhrada letenky pro M. Suchánkovou (předsedkyně komise veteránů UEFS) a
startovného pro výběr Prahy 50+ na pohár UEFS (září Španělsko).

-

Informace o ukončení činnosti M. Havlíčka na vlastní žádost ve funkci předsedy KR, funkci přebírá
Milan Šebek, kterému budou předány veškeré podklady.

-

M. Hráský informoval o nutnosti uchovávání dokladů o ochraně osobních dat.

-

Byly předány odměny členům MŠSF Praha s poděkováním za práci.

Úkoly:
M. Suchánková – zjistit u družstev, kterých se to týká zájem o postup do vyšších soutěží
- během května rozeslat dopis družstvům o platbách startovného
- po uzávěrce plateb startovného svolat zasedání MŠSF
- zúčastnit se mezinárodní akce veteránů a zasedání

J. Suchánek

- objednat halu Lužiny na soutěže

M. Havlíček

- seznámit rozhodčí s předáním své funkce M. Šebkovi

M. Šebek

- průběžně pracovat na oslovení nových rozhodčích a jejich proškolení

J. Štechmüller - zpracovat rozpisy utkání a služeb

M. Hráský

- zpracovat program na opravu zápisů zadavatelem

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

