
Zápis ze Shromáždění delegátů  

Městský štáb sálového fotbalu –Praha, p.s. 

Konaného v restauraci haly TJ Codov, Mírového hnutí 2137/7, 149 00 Praha 4  

Dne 6.3.2022 od 12.40 hodin 

 

1. Shromáždění delegátů (dále SD)  zahájila  předsedkyně výkonného výboru Městského 

štábu sálového fotbalu-Praha, z.s. (dále MŠSF-Praha), Miloslava Suchánková, která přivítala 

všechny přítomné a poděkovala za přípravu SD. 

 

Za předsedajícího SD byl navržen Jaroslav Němeček.  

 

2. Volba předsedajícího.   
    Hlasování :    pro 10   

     proti 0  

     zdržel 1 

    Schváleno. 

  

3. Volba zapisovatele.   
    Delegáti navrhli zapisovatelem Jana Suchánka. 

    Hlasování :    pro 10   

     proti 0  

     zdržel 1  

    Schváleno. 

 

4. Volba mandátové a volební komise. 
    Delegáti navrhli na předsedu mandátové a volební komise Milana Šebka  

    Hlasování :    pro 10  

     proti 0  

     zdržel 1 

    Schváleno. 

 

    Delegáti navrhli na členy mandátové a volební  komise : Marka Honců a Jiřího Kuděje    

    Hlasování :    pro 10     

     proti 0    

     zdržel 1    

    Schváleno. 

 

 Zpráva mandátové a volební komise. 

     

Z 12     pozvaných delegátů je přítomno  11   delegátů.  

   Shromáždění delegátů je usnášeníschopné. 
  

5. Volba návrhové komise. 
    Delegáti navrhli na předsedu návrhové  komise Jaroslava Kloubka   

    Hlasování :    pro 10   

     proti 0  

     zdržel 1  

   Schváleno. 

 



   Delegáti navrhli na členy návrhové komise : Petra Lacinu a Petra Smetanu 

    

Hlasování :    pro 9     

     proti 0   

     zdržel 2 

   Schváleno. 

 

 

6. Schválení programu  SD.  

   1. úvod - zahájení  

   2. volba předsedajícího SD 

   3. volba zapisovatele  

   4. volba mandátové a volební komise 

   5. volba návrhové komise 

  6. schválení programu 

  7. představení kandidátů na předsedu a místopředsedu výkoného výboru spolku 

  8. volby 

  9. představení kandidáta na člena výkoného výboru spolku 

 10. volba člena výkoného výboru spolku 

 11. vyhodnocení činnosti a předání pohárů a cen 

 12. vyhlášení výsledků voleb 

 13. diskuse - různé 

 14. schválení usnesení a závěr 

 

 Hlasování :    pro  11  

     proti 0  

     zdržel 0  

    Program  byl schválen.  

 

7. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu výkoného výboru spolku . 

    Na předsedu VV spolku byla navržena Miloslava Suchánková. 

    Na místopředsedu VV spolku byl navržen Jaroslav Němeček. 

 

8. Volba předsedy a místopředsedy VV spolku. 

 

9. Představení kandidáta na člena  VV spolku. 

      Po odstoupení Martina Havlíčka z VV spolku byl na člena VV spolku byl navržen: Milan 

Šebek.  

 

10. Volba člena VV spolku. 

 

11. Vyhodnocení činnosti v ročníku 2021/2022, předání  pohárů a cen oceněným družstvům. 

 

12. Vyhlášení výsledků voleb: 

     Předsedou  VV spolku byla zvolena Miloslava Suchánková. 



     Hlasování:    pro 11   

     proti 0  

     zdržel 0  

     Místopředsedou VV spolku byl zvolen Jaroslav Němeček. 

     Hlasování:    pro 11   

     proti 0  

     zdržel 0  

     Členem VV spolku byl zvolen: Milan Šebek 

      

     Hlasování:    pro 11   

     proti 0  

     zdržel 0  

 13. DISKUSE – různé 

14. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení SD    

      Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise . 

 

USNESENÍ SD MŠSF – Praha 

SD bere na vědomí: 
 zprávu mandátové komise, že SD je usnášeníschopné 

 zprávu o činnosti  

 

SD schvaluje: 

 předsedajícího SD Jaroslava Němečka 

 zapisovatele Jana Suchánka 

 předsedu mandátové a volební komise   

 členy mandátové a volební  komise   

 předsedu návrhové komise  

 členy návrhové komise   

 program SD 

 volbu předsedy VV spolku,   Miloslavu Suchánkovou 

 volbu místopředsedy VV spolku, Jaroslava Němečka 

 volbu člena VV, Milana Šebka 

 zprávu o činnosti  

 

SD ukládá: 
 zrušit dosavadní výkoný výbor spolku a zaslat nový výkoný výbor spolku k zaregistrování 

 pro příští ročník projednat páteční hrací termíny pro veteránskou ligu 

 

            Hlasování o návrhu usnesení: pro 11   

      proti 0 

      zdržel 0  

            Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 

Na závěr poděkoval předsedající SD  Jaroslav Němeček všem přítomným za účast a ukončil SD. 

 

Dle průběhu shromáždění zapsal: Jan Suchánek :  _______________________________ 

 

Předsedající shromáždění: Jaroslav Němeček :                     _______________________________ 

 

V Praze dne 6.3.2022 

 

Přílohy : -     Pozvánka na SD 

- Prezenční listina   

- Zpráva mandátní a volební komise 

- Zpráva návrhové komise - Usnesení SD MŠSF - Praha  

- Zpráva o činnosti 

 


