FANKLUB SK SLAVIA PRAHA - fotbal, PRAHA 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 10000,
IČ 26640155, zapsán v rejstříku MV ČR

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU FANKLUBU,
konané dne 10. 12. 2014, SynotTip Arena Eden, Praha 10
Přítomni: Tomáš Dvorský, Jan Franek, Jiří Horák, Pavel Král, Milan Krátký,
Miloslav Kočí a Petra Pakostová
Omluveni: Hosté: Josef Čáslavka, Jan Formánek, Ivo Zajíc (všichni členové kontrolní
komise)
1.

Ustanovení orgánů výboru
1.1.
Proběhly volby do orgánů výboru Fanklubu, zvoleni byli:
předseda
Tomáš Dvorský – zvolen všemi hlasy
místopředseda
Pavel Král – zvolen všemi hlasy
hospodář
Milan Krátký – zvolen všemi hlasy
jednatel
Jan Franek – zvolen všemi hlasy
1.2.
Volba předsedy kontrolní komise proběhne za přítomnosti všech
členů kontrolní komise při jejich zasedání.

2.

Administrativa a finanční záležitosti
2.1.
Výbor odsouhlasil osoby, které jsou oprávněny disponovat s
bankovními účty FK:
členové výboru:
• Tomáš Dvorský (předseda)
• Jan Franek (jednatel)
• Milan Krátký (hospodář)
vedoucí sekretariátu:
• Alena Hodboďová, která se tímto také zaváže ke hmotné
zodpovědnosti pro správu bankovního účtu a pro správu
hotovostní pokladny.
2.2.
Výbor pověřil Miloše Kočího a hospodáře Milana Krátkého, aby
zajistili novou externí účetní FK.
2.3.
Výbor pověřil hospodáře Milana Krátkého ve spolupráci se
sekretářkou Alenou Hodboďovou, aby se neprodleně spojili
s předchozí hospodářkou Jitkou Jelínkovou, převzali od ní účetnictví
předchozích let a účetnictví, které je již uzavřeno zarchivovali.
2.4.
Výbor pověřil Milana Krátkého, aby a ve spolupráci s novou účetní
odstranil do 31. ledna 2015 nedostatky uvedené ve zprávě KK
předložené na VH.
2.5.
Výbor pověřil Jana Formánka, aby neprodleně zajistil veškeré právní
kroky spojené s registrací nových stanov v souladu s novým
občanským zákoníkem.

2.6.
2.7.

Výbor zplnomocnil Jana Formánka ke komunikaci se soudem a
dalším vyplývajícím úkonům ve věci Hampl.
Výbor schválil otevírací dobu sekretariátu na období prosinec 2014 –
únor 2015 takto:
• prosinec: otevřeno 15. a 17.
• leden: zavřeno
• únor: otevřeno 2., 9. a od 16. a již v obvyklých dnech pondělí
a středa.
Osobní vyzvednutí objednávek lze domluvit individuálně i mimo tyto
termíny.

3.

Výjezdy a akce
3.1.
Výbor schválil Novoroční akci „25% sleva na nákup suvenýrů
Fanklubu“. Sleva platí při nákupu nad 250,-Kč a je platná až do
31.1.2015.

4.

Pravidelné losování členů Fanklubu
4.1.
Výherci dnešního losování jsou: Aleš Palásek, Praha 9; Martin
Šimák, Horní Cerekev a Dr.Michal Dobiáš, Praha. Suvenýry
Fanklubu jim budou předány nebo zaslány po dohodě se
sekretariátem.

Další schůze bude v únoru 2015.
Zapsala: Petra Pakostová
Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK
V Praze 10.12.2014

