Přátelé FK Dukly Praha, z.s.

Zápis
z členské schůze
Místo konání:
Datum:
Přítomni:

FK Dukla Praha, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6
10. 2. 2015
Krob Vladimír, Vávrová Dana, Šímová Simona, Bittengel Günter, Fišar
Petr, Hynek Jaroslav, Kratochvílová Kristýna, Studenka Petr, Maňák
Petr, Joun David, Mentberger Štěpán, Peake Charles, Brewer Radka,
Maléřová Zuzana, Čech Přemek, Čejka Zdeněk, Tvrdíková Lenka,
Pavlovský Marek, Kočí Václav

Body jednání:
Účetnictví spolku a jeho aktivace
Webové stránky spolku, jejich aktivace(kompletace a správa)
Určení doručovací adresy spolku
Založení Brankářské akademie Dukly Praha – oddělené účetnictví za
účelem sponzoringu a financování pro akademii
5. Dohoda schůdných termínů členských schůzí spolku
6. Připomenutí – proč vznikl spolek
7. Ostatní
1.
2.
3.
4.

1) Založení datové schránky spolku – odsouhlaseno – zajistí Vl. Krob
2) Zmocnění k její správě
– pověřeni Vladimír Krob a Simona Šímová
Zřízení účtu spolku, výběr banky s výhodnými poplatky, výroba razítka
– zajistí účetní spolku Simona Šímová a
Vladimír Krob
3) Částka 100,- Kč od každého člena spolku na nově vzniklý účet
- odsouhlaseno jednomyslně
Každý člen zašle na základě výzvy a sdělení č. účtu na účet spolku členský příspěvek
ve výši 100,-Kč, který bude sloužit k úhradě nezbytných administrativních nákladů
spojených se založením spolku
4) Webové stránky spolku
– aktualizace činnosti se bude prezentovat po každé schůzi
v sekci „novinky z klubu“ i na odkazu spolku Přátelé FK Dukly Praha, z.s., a to
na základě zaslaného Zápisu z jednání členské schůze p. Krobem
– zajistí Kristýna Kratochvílová
Prezentace vzniku a struktury spolku na web

–

zajistí Dana Vávrová a zašle
Kristýně Kratochvílové

Zveřejnění kontaktní e-mailové adresy spolku:
pratelefkdukly@fkdukla.cz, včetně IČ a č. účtu
– zajistí Kristýna Kratochvílová
5) Schválena doručovací adresa spolku:
Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 , pošta se bude zanechávat
v kanceláři trenérů mládeže FK Dukla Praha
6) Brankářská akademie FK Dukly Praha – podle sdělení pana Güntera Bittengela je
tato akademie již zřízena. Účetnictví Brankařské akademie FK Dukly Praha bude
vedeno na zvláštním podúčtu mládeže FK Dukla Praha – pověřena Dana Vávrová
(bude kontaktovat p. Jiřího Blažka)
7) Členské schůze - odsouhlaseny termíny pravidelných členských schůzí - 1x
v měsíci, vždy v úterý od 17 hodin. Pozvánky na schůze zajistí p. Vl. Krob
8) Spolek Přátelé FK Dukla Praha, z.s.
Pan Vladimír Krob připomněl účel vzniku spolku Přátelé FK Dukla Praha, z.s..
Do diskuse přispěl svou poznámkou i přítomný vedoucí úseku profesionálního fotbalu
p. Mgr. J. Hynek, který zdůraznil myšlenku fungování spolku, celkovou strukturu a
„motto:“ spolek pomáhá FK Dukle Praha – nenahrazuje její činnost. Důležitá je
otevřenost v komunikaci směrem od trenérů, vedoucích jednotlivých týmů a spolku.
Spolek nenahrazuje činnost trenérů
Diskuse:
-

-

Kristýna Kratochvílová zpracovala a seznámila přítomné s formulářem Osobní údaje
hráče, který bude zaslán všem členům spolku k posouzení a k možným návrhům jeho
úpravy
Charles Peake přednesl svůj námět na systém přerozdělování sponzorských darů
sociálně slabším hráčům v konkrétních situacích (klubové oblečení, soutředění,
pomůcky apod.). Přítomní členové spolku se shodli na nutnosti zachování anonymity
s tím, že návrhy na jednotlivé případy využití sponzoringu, trenéři předají vždy přímo
vedení spolku a tento návrh bude předložen členské schůzi ke schválení

Na příští setkání:
-

Tréninkové oblečení
Zajištění výroby klubových dek pro hráče při zápasech , na střídačky
Informační cedule „Zákaz kouření“ v areálu
Autoškola
Dana Vávrová - zapisovatelka

