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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 15. dubna 2017 
 

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

Rosenbaumová J.; Žmolil P.;  

Revizní komise: Schlosser K.; Svoboda P.; 

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

Nepřítomni:   

Omluveni:  Marek M.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni: 

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

a odboru SPV – termín 12. dubna 2017 - splněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Výbor:  

o změna statutárního zástupce – Jaroslava Honzíka nahradí Petr Žmolil, výměna byla 

schválená valnou hromadou TJ dne 12. dubna 2017,  

o do revizní komise byl VH TJ schválen pan P. Svoboda – fotbal. 

 

 Tesko objekt: 

o vytápění: 

o výměna stávajících otopných těles za desková,  

o instalace čidla, termostatu a GSM brány na kotelně, 

o ukončení vytápění ke dni 31. května 2017,  

o karta Makro,  

o sociální zařízení: 

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

o výměna sprchových hlavic ve sprchách mužů,  

o nákup plastových rohoží do prostor sprch muži a ženy,  

o nákup gumových stěrek do prostor sprch muži a ženy. 

o instalace okenních žaluzií: 

o do místnosti sekretariátu,  

o do místnosti kanceláře fotbalu,  

o problémy s využíváním sociálního zařízení objektu tesko návštěvníky skateparku. 

 

 Hřiště:  

o vyvěšen baner TJ, 

o provedena revize a pravidelný servis traktoru na sekání trávy,  

o 2. dubna 2017 – proběhla brigáda oddílu fotbalu, 

o od 16. dubna brigády na volejbalových kurtech,  

o požadavek na pořádání sportovní akce pro pracovníky firmy Etnetera a žáky 

speciální ZŠ v Žebráku na kurtech volejbalu dne 29. června 2017,  

o požadavek VŠRR o možnost pronájmu místnosti v objektu tesko a pártystanů, včetně 

využití sociálního zařízení a napojení na elektrickou energii při pořádání ukončení 

školního roku na prostranství u fotbalového hřiště, 

o výstavba konstrukce tribun u fotbalového hřiště,   

o posypový materiál pro úpravu příjezdové komunikace do sportovního areálu.  
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 Účetnictví: 

o příspěvky za I. pololetí 2017, 

o proplacení faktury L. Hrona. 

 

 Granty a dotace: 

2016 

o Grantový program letiště Praha – Dobré sousedství 2016 – přiděleno a vyčerpáno.  

2017 

o grant fotbalového svazu – 2016/2017 – provedeno konečné vyúčtování,  

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, podepsána Smlouva s MČ. 

 

 Pronájmy 2016/2017: 

o smlouvy – ZŠ J. Wericha: 

o smlouva na pronájem antukových kurtů,  

o smlouva na pronájem venkovního hřiště ZŠ J. Wericha (pro oddíl fotbalu). 

 VH TJ: 

o dne 12. dubna 2017 proběhla VH TJ, ze které je zpracován samostatný zápis, zápis, 

včetně vyhodnocení činnosti TJ, revizní komise a všech oddílů je vyvěšen na 

webových stránkách TJ – v sekci zápis a dokumenty. 

 

 Ostatní: 

o sportovní hala – možnosti pronájmu, 

o informační vitrína, 

o restituční nároky ohledně okolních pozemků, 

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

o SPV pořádá dne 17. května 2017 na hřišti ZŠ Laudova otevřený atletický závod,  

o dne 16. května 2017 se uskuteční VH PTU. 

 

3. Nové úkoly: 

 

 

Další schůze výboru: 19. června 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 28. května 2017 – Malinkovičová 

 

 


