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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 19. června 2017 
 

Účast: Malinkovičová L.; Kočovský J.; Baloun L.; Honzík J., Rosenbaumová J.;  

Revizní komise: Marek M.; 

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

Nepřítomni:   

Omluveni:  Sedláčková V., Svoboda P.; Schlosser K.; Žmolil P.; 

 

1. Kontrola úkolů 

 

2. Body jednání 

 

 Výbor:  

o změna statutárních zástupců v rejstříku spolku, Jaroslava Honzíka – jako místopředsedu 

nahradil Petr Žmolil.  

 

 Tesko objekt: 

o vytápění: 

 výměna stávajících otopných těles za desková, provedena obhlídka stavu 

otopných těles, termín do 30. srpna 2017,  

 instalace čidla, termostatu a GSM brány,  

 vytápění ukončeno ke dni 31. května 2017, 

o sociální zařízení: 

 provedena výměna sprchových hlavic ve sprchách mužů, 

 zakoupeny plastové rohože do prostor sprch muži a ženy,  

 zakoupeny gumové stěrky do prostor sprch muži a ženy,  

o instalace okenních žaluzií:  

 provedena instalace žaluzií do místnosti kanceláře fotbalu,  

o využití šaten: 

 došlo k dohodě mezi zástupci oddílu volejbalu a oddílu fotbalu o využívání šaten,  

o pro podzimní část sezóny bude zpracován rozpis využití šaten 

o náhradní klíče: 

 místnosti skladu fotbalu  

 místnost klubovny Kelthornu  

 ostatní duplikáty klíčů pro případ havárií. 

 

 Hřiště:  

o vyvěšen baner TJ na síťové hrazení fotbalového hřiště pomocí přídavných lan, 

o vyslovení souhlasu MČP17 s výpůjčkou části pozemků – volejbalových kurtů pro 

pořádání sportovní akce dne 29. června 2017,  

o vyslovení souhlasu MČ P17 s výpůjčkou části pozemku u objektu tesko pro akci 

pořádanou VŠRR dne 28. června 2017.  

o rozprostření posypového materiálu pro úpravu příjezdové komunikace do sportovního 

areálu – termín do 30. července 2017, 

o instalována mobilní toaleta TOI-TOI pro uživatele skeateboardového hřiště, 

o schválena rekultivace fotbalového hřiště. 

 

 Účetnictví: 

 vybrány veškeré příspěvky za I. pololetí 2017. 

 

 Granty a dotace: 

o dotační program MŠMT na rok 2017: 
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 program IV - údržba a provoz sportovních zařízení, podána žádost přes PTU, 

dotace dosud nepřiděleny, 

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

IS MŠMT dotace přidělena, dosud nedoručeno oznámení o přidělení dotace. 

 

 Pronájmy: 

o smlouvy – ZŠ J. Wericha: 

o kopie smlouvy na pronájem venkovního hřiště ZŠ J. Wericha, 

o schválen pronájem sportovní haly TJ Ruzyně pro družstvo volejbalu muži „A“ v termínu 

od 1. října 2017 do 25. dubna 2018.  

 

 Ostatní: 

o sportovní hala – komunikace s provozovatelem,  

o informační vitrína - termín září 2017, 

o restituční nároky ohledně okolních pozemků neustále v řešení,  

o 25. května 2017 proběhla akce oddílu fotbalu – „Řepy se hýbají“,  

o dne 1. června se uskutečnila akce „Řepy v pohybu – Moveweek, 

o účast cca 500 účastníků, 30 organizátorů, 

o nové disciplíny – celkem,  

o dne 16. května 2017 se L. Malinkovičová zúčastnila VH PTU,  

o vyřešeny problémy s administrací webových stránek.  

 

3. Nové úkoly: 

 

Další schůze výboru: 7. srpna 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 26. června 2017 – Malinkovičová 

 


