
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 12. 12. 2016,  SynotTip Arena Eden, Praha 10 

  

Přítomni: Tomáš Dvorský, Jiří Horák, Milan Krátký, Miloslav Kočí, Petra 

Pakostová a Jana Sixtová 

Omluveni: Ivo Zajíc (nemoc) 

Hosté: - 

 

 

1. Ustanovení orgánů výboru 

1.1. Proběhly volby do orgánů výboru Fanklubu, zvoleni byli: 

předseda   Tomáš Dvorský – zvolen všemi hlasy  

místopředseda Miloslav Kočí – zvolen všemi hlasy 

hospodář  Milan Krátký – zvolen všemi hlasy 

jednatel   Jana Sixtová – 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 osobu, která jedná jménem statutárního orgánu 

(výboru) Fanklubu: 

 Tomáš Dvorský (předseda), r.č.: 770630/2395 

2.2. Výbor odsouhlasil osoby, které jsou oprávněny disponovat s 

bankovními účty FK: 

členové výboru: 

 Tomáš Dvorský (předseda), r.č.: 770630/2395 

 Miloslav Kočí (místopředseda), r.č.: 591031/0604 

 Milan Krátký (hospodář), r.č.: 861205/0007 

vedoucí sekretariátu: 

 Alena Hodboďová, r.č.: 565730/1078, které bude zřízen, 

resp. ponechán pouze stávající pasivní přístup, tzn. pouze 

s možností náhledu do internetového bankovnictví. 

2.3. Výbor pověřil Miloslava Kočího, hospodáře Milana Krátkého a 

sekretářku Alenu Hodboďovou, aby zjistili možnosti nové externí 

účetní pro FK. 

2.4. Výbor pověřil Tomáše Dvorského a Jana Formánka, aby zajistili 

veškeré právní kroky spojené s aktualizací spolkového rejstříku. 

2.5. Výbor opětovně zplnomocnil Jana Formánka ke komunikaci se 

soudem a příslušnými úřady ve věci Hampl.   



2.6. Výbor schválil otevírací dobu sekretariátu na období prosinec 2016 – 

únor 2017 takto:  

 prosinec: otevřeno 7., 14. a 21. 

 leden: zavřeno 

 únor: otevírací doba bude upřesněna během ledna 2017.  

Osobní vyzvednutí objednávek fanklubáckých suvenýrů lze případně 

domluvit individuálně i mimo tyto termíny. 

 

3. Výjezdy a akce  

3.1. Tomáš Dvorský informoval o uskutečněných akcích, tj. výjezdy do 

Hradce Králové, Jablonce a Zlína, o které je stoupající zájem 

fanoušků. 

3.2. Výbor pověřil Miloslava Kočího realizací novoročního vědomostního 

kvízu o vstupenky na Slavii a další věcné ceny. 

 

4. Webové stránky  

4.1. Výbor odsouhlasil již dřve představené úpravy webových stránek a 

zakoupení aktualizace softwaru pro rozesílání hromadné 

korespondence členům FK. 

 

5. Pravidelné losování členů Fanklubu 

5.1. Výherci dnešního losování jsou: Šedivec Zdeněk, Sokolov; Vaněk 

Josef, Klatovy; Bohata Jan ml., Praha 9. Suvenýry Fanklubu jim 

budou předány nebo zaslány po dohodě se sekretariátem. 

  

Další schůze bude 1. února 2017. 

 

Zapsala: Petra Pakostová 

Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK 

V Praze 12.12.2016 


