Zápis z jednání MŠSF Praha, konaného dne 6. 4. 2017
Přítomni: Suchánková M., Němeček J., Suchánek J., Povolný J., Sazima J., Kloubek J., Havlíček M.
Host:

Hráský M.

Projednávané body:
-

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

-

M. Suchánková podala informaci o play-off 1.ligy, stavu členské základny a odvodu podílu čl. př. na
ČFSF. V současné době není uhrazena již několikrát vyžádaná dlužná částka družstva AVE Bohemia
(900 Kč).

-

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

-

Byla schválena úhrada letenky pro M. Suchánkovou a startovného pro výběr Prahy 50+ na pohár
UEFS (16.-23.9. Španělsko)

-

Byla schválena a odeslána společenská záruka za J. Štechmüllera.

-

Z důvodu stále častějšího pozdního nahlášení odkoupení služby a tím i problémů se zabezpečením
rozhodčích, byl navržen a schválen pro nastávající ročník nový sazebník na odkoupení služeb:
vždy vycházíme z toho, že den zápasu je 0 a den se počítá od 0:01 minut do 24:00.

-

do 28 dnů před včetně - 500/zápas
od 27 do 21 dnů včetně - 600/zápas
od 20 do 14 dnů včetně - 700/zápas
od 13 do 7 dnů včetně - 1000/zápas
od 6 do 3 dne včetně - 1200/zápas
od 2 do 1 dne včetně - 1500/zápas
nedostavení se na službu bez omluvy - 1700/zápas + 300 jednání STK

-

Na základě nedostatečného zájmu družstev hrát na Děkance, budou se všechny soutěže hrát na
Lužinách a bude upraveno jejich pojmenování.

-

Bylo navrženo a schváleno, předložit na SD ČFSF návrh na snížení odvodu členských příspěvků zpět
na částku 20,-Kč za člena.

-

Poděkování správci stránek M. Hráskému za doplnění a inovaci.

-

Byly předány odměny členům MŠSF Praha.

-

J. Sazima oznámil z osobních důvodů ukončení své činnosti.

Úkoly:
M. Suchánková – rozeslat během května dopis družstvům o platbách startovného, rozšířen o další info
- připravit návrh příspěvku pro SD ČFSF
- po uzávěrce plateb startovného svolat zasedání MŠSF
J. Suchánek

- objednat halu Lužiny

M. Havlíček

- seznámit rozhodčí s novou úpravou odměn za odkoupené služby
- průběžně pracovat na oslovení nových rozhodčích a jejich proškolení

Všichni členové – dle potřeby se zúčastnit SD ČFSF a podílet se na tvorbě nových návrhů rozpisů

Zapsala M. Suchánková

