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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 16. ledna 2017 
 

Účast: Malinkovičová L.; Rosenbaumová J.; Žmolil P.; Kočovský J.; 

Sedláčková V., Baloun L.; 

Revizní komise: Schlosser K.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní; 

Omluveni:  Honzík J., Marek M.; Remiš D. – správce; Černovský B.; 

Nepřítomni:   

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni: 

o vedoucí oddílu zašlou předsedkyni TJ výši příspěvků, které jsou vybírány 

v jednotlivých oddílech – dle věkových skupin – splněno, 

o aktualizace členské základny v IS ČUS – SPV – splněno, 

o zřetelné označení doložených faktur – plněno průběžně. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o řešení problémů s vytápěním – prosinec – leden – řešení havarijních stavů: 

 přetlakování systému, 

 prasklé šroubení otopného tělesa – klubovna volejbal – 8. prosince 2016, 

 prasklé šroubení otopného tělesa – kancelář Eva – 19. prosince 2016, 

 vadná řídící jednotka regulace vytápění – 20. prosince 2016, 

 slabá baterie pro vestavěné hodiny elektrokotle, 

o schváleno znění provozních řádů šaten a sociálního zařízení,  

o projednán požadavek L. Hrona ze dne 16. prosince 2016 na proplacení prací 

a materiálu z let 2012 a 2013,  

o způsob využití místnosti oddílu Kelthorn. 

 

 Hřiště:  

o vyvěšen baner na volejbalových kurtech,  

o baner TJ bude vyvěšen před zahájením fotbalové sezóny – březen 2017,  

o revize traktoru na sekání trávy. 

 

 Účetnictví: 

o příspěvky 2016 za II. poletí 2016 vybrány, 

o provedení kontroly výběru (Kč) členských příspěvků za II. pololetí,  

o příspěvky za I. pololetí 2017 – termín do 28. února 2017. 

 

 Granty a dotace: 

2016 

o grant MČ P17, 

o MŠMT - program VIII Organizace sportu v TJ - neinvestiční dotace MŠMT, 

o grant SPV, přes PS SPV, 

o Grantový program letiště Praha – Dobré sousedství 2016.  

2017 

o grant fotbalového svazu – 2016/2017, 
o grant MHMP 2017, program II A/2 rekonstrukce volejbalových kurtů 

o dotační program MŠMT na rok 2017: 

 program IV - údržba a provoz sportovních zařízení, podána žádost přes 

PTU,  
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o program VIII – organizace sportu ve sportovních klubech (mládež), 
podáno přes IS MŠMT. 

 

 Pronájmy 2016/2017: 

o příprava a podpis smluv: 

 ZŠ J. Wericha (Španielova),  

 smlouva na pronájem volejbal ženy (A, B + C = SK Španielka Řepy),  

o přerušení pronájmu jedné tělocvičny ZŠ Socháňova. 

 

  Ostatní: 

o ukončení činnosti člena revizní komise,  

o sportovní hala,  

o informační vitrína,  

o restituční nároky majitelů pozemků kolem objektu tesko,  

o vstupu oddílu badmintonu do TJ Sokol Řepy,  

o termín valné hromady TJ – 12. dubna od 17:30 hod., 

o termín valné hromady oddílu volejbalu – 5. dubna 2017 od 18:00 hod. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni: 

o výběr příspěvků členských i oddílových na I. pololetí 2017 do 28. února 2017 – 

příspěvky zaslat na účet TJ – včetně emailové informace pro účetní 

a předsedkyni TJ o počtu platících členů (rozděleno do věkových kategorií) 

a vybrané finanční částky. 

 

 

Další schůze výboru: 20. února 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 22. ledna 2017 – Malinkovičová 

 

 


