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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 20. února 2017 
 

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

Revizní komise: Schlosser K.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní; Remiš D. – správce; 

Omluveni:  Sedláčková V., Honzík J., Marek M.; Černovský B.; 

Nepřítomni:   

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni: 

 výběr příspěvků členských i oddílových na I. pololetí 2017. 

 

2. Body jednání: 

 

 Výbor:  

o návrh změny statutárního zástupce. 

 

 Tesko objekt: 

o problémy s vytápěním,  

o postupná výměna původních otopných těles,  

o provozní řády šaten a sociálního zařízení,  

o využití místnosti oddílu Kelthorn, 

o rozúčtování spotřeby elektrické energie,  

o revize BOZP, včetně proškolení. 

 

 Hřiště:  

o baner TJ, 

o revize traktoru na sekání trávy, 

o pravidelná údržba travnatého hřiště.  

 

 Účetnictví: 

o kontrola výběru příspěvků 2016,  

o příspěvky za I. pololetí 2017,  

o rozúčtování spotřeby elektrické energie. 

 

 Granty a dotace: 

o vyúčtování grantu MČ P17 za rok 2016, 

o Grantový program letiště Praha – Dobré sousedství 2017, 

o zamítnutí grantu MHMP 2017, program II A/2 rekonstrukce volejbalových kurtů, 

o dotační program MŠMT na rok 2017 (dosud nedoručeny výsledky): 

o program IV - údržba a provoz sportovních zařízení,  

o program VIII – organizace sportu ve sportovních klubech (mládež),  

o grant MČ P17 na rok 2017. 

 

 Pronájmy 2016/2017: 

o příprava a podpis smluv – ZŠ J. Wericha. 

 

 Ostatní: 

o nový člena revizní komise, 

o sportovní hala, 

o informační vitrína, 
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o restitučních nároky majitelů pozemků kolem objektu tesko, 

o vstupu oddílu badmintonu do TJ Sokol Řepy,  

o valná hromada TJ – 12. dubna od 17:30 hod., 

o valná hromada oddílu volejbalu – 5. dubna 2017 od 18:00 hod., 

o baletní přípravu gymnastického oddílu Želviček, včetně nového trenéra, 

o 1. června 2017 – pořádání akce Moveweek, 

o 23. února 2017 – ekonomický semináři PTU, 

o od 1. ledna 2017 uzavřená nová pojistná smlouva ČUS s pojišťovnou Kooperativa. 

 

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, 

o spolupráce dle pokynů L. Malinkovičové při přípravě podkladů pro žádost 

o Grant MČP17 na rok 2017 – termín do 6. března 2017. 

 

 

Další schůze výboru: 27. března 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 26. února 2017 – Malinkovičová 

 

 


