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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 27. března 2017 
 

Účast: Malinkovičová L.; Kočovský J.; Baloun L.; Honzík J., Sedláčková V., 

Revizní komise: Schlosser K.; Černovský B.; Marek M.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní; 

Omluveni:  Žmolil P.; Remiš D. – správce; 

Nepřítomni:  Rosenbaumová J.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

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 – splněno, 

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

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

 

2. Body jednání: 

 

 Výbor:  

o schválena výměna statutárních zástupců,  

o rezignace Ing. Černovského na funkci člena revizní komise,  

o noví žadatelé do revizní komise – p. Svoboda – fotbal, p. Neužil – volejbal, volba 

bude provedena na valné hromadě TJ dne 12. dubna 2017. 

 

 Tesko objekt: 

o vytápění - výměna stávajících otopných těles za desková,  

o karta Makro – registrace a vystavení karty pro nákupy v obchodním řetězci Makro,  

o prověření tlaku vody (teplé i studené) ve sprchách,  

o revize elektrorozvodů a revize elektrických přístrojů,  

o provoz objektu tesko: 

o dodržení zákazu vstupu psů do objektu tesko,  

o problémy s využíváním sociálního zařízení objektu tesko návštěvníky 

skateparku.  

 

 Hřiště:  

o baner TJ bude vyvěšen dne 6. dubna 2017,  

o provedena revize a pravidelný servis traktoru na sekání trávy,  

o 2. dubna 2017 – brigáda oddílu fotbalu.  

 

 Účetnictví: 

o příspěvky za I. pololetí 2017, 

o účetnictví za rok 2016. 

 

 Granty a dotace: 

2016 

o vyúčtování grantu MČ P17 za rok 2016, 

o Grantový program letiště Praha – Dobré sousedství 2016. 

2017 

o grant fotbalového svazu – 2016/2017,  
o dotační program MŠMT na rok 2017 (dosud nedoručeny výsledky): 

 program IV - údržba a provoz sportovních zařízení,  
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 program VIII – organizace sportu ve sportovních klubech (mládež), 
o Grant MČ P17 – podaná žádost o grant.  

 

 Pronájmy 2016/2017: 

o smlouvy – ZŠ J. Wericha, 

 

 VH TJ: 

o termín 12. dubna 2017, 

o místo konání – Klub sportovců, objekt tesko, začátek 17:30 hod.,  

o zpracování příspěvku o činnosti oddílu/odboru, 

o zpracování příspěvku o revizi účetnictví za rok 2016, 

o výsledky účetnictví za rok 2017. 

 

 Ostatní: 

o sportovní hala – ukončeno VŘ na zhotovitele i provozovatele, 22. března 2017 

položen základní kámen, možnosti využití sportovní haly oddíly a odborem TJ Sokol 

Řepy,  

o informační vitrína – instalace na rohu ulic Na Chobotě a Engelmüllerova,  

o restituční nároky ohledně okolních pozemků,  

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

o reklamní tašky pro potřeby členů TJ, 

o nakreslení obrázku na plechovou garáž,  

o 25. května 2017 pořádá oddíl fotbalu akci – „Řepy se hýbají“, 

o výměna osvětlení v tělocvičnách ZŠ Socháňova. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni: 

o účast na VH TJ Sokol Řepy, příprava příspěvků o činnosti jednotlivých oddílů 

a odboru SPV – termín 12. dubna 2017. 

 

 

Další schůze výboru: 15. května 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 8. dubna 2017 – Malinkovičová 

 


