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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 7. srpna 2017 
 

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

Sedláčková V., 

Revizní komise:  

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Svoboda P.; 

Omluveni:  Schlosser K.; Honzík J., Marek M.; Remiš D. – správce; 

 

1. Kontrola úkolů. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o vytápění: 

 výměna stávajících otopných těles za desková,  

 instalace čidla, termostatu a GSM brány, 

 kontrola topného systému, 

o využití šaten: 

 zpracování rozpisu využití šaten,  

o náhradní klíče: 

 zajištění duplikátů klíčů místnosti skladu a klubovny Kelthornu, 

o ostatní: 

 nákup rozbrušovačky,  

 posekání trávy kolem objektu tesko. 

 Hřiště:  

o vyvěšení baneru TJ na síťové hrazení fotbalového hřiště pomocí přídavných, 

o sportovní akce pro pracovníky firmy Etnetera a žáky speciální ZŠ v Žebráku, 

o akce pořádaná VŠRR, 

o rozprostření posypového materiálu pro úpravu příjezdové komunikace do 

sportovního areálu,  

o rekultivace fotbalového hřiště. 

 

 Účetnictví: 

o příspěvky za II. pololetí 2017,  

o plán výplat trenérům mládeže oddílu fotbalu a odboru SPV,  

o úprava dokladů pro finanční úřad (daň z nemovitosti). 

 

 Granty a dotace: 

2017 

o dotační program MŠMT na rok 2017: 

 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, doručeno oznámení a podmínky čerpání dotace, 

 přislib dotace na činnost trenérů mládeže z MHMP – přes FAČR. 

 

 Pronájmy: 

o pronájem sportovní haly TJ Ruzyně pro družstvo volejbalu muži „A“,  

o nové smlouvy o pronájmu tělocvičen a hřišťna sezónu 2017/2018. 
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 Ostatní: 

o sportovní hala – nutnost neustále komunikace s provozovatelem,  

o informační vitrína - požadavek na změnu stanoviště – Slánská nebo Blatiny,  

o restituční nároky ohledně okolních pozemků,  

o 13. nebo 20. září proběhne akce oddílu fotbalu – „Řepy se hýbají“,  

o poškození pártystanu, provedení opravy, 

o nová razítka. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni:  

 označení všech faktur – z jakého grantového programu budou proplaceny, 

 požadavky na pronájmy tělocvičen a hřišť na sezónu 2017/18, 

 výběr příspěvků za II. pololetí 2017. 

 

 

 

 

Další schůze výboru: 11. září 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 14. srpna – Malinkovičová 

 

Schváleno:  

Výbor TJ:       Revizní komise TJ: 

L. Malinkovičová:     K. Schlosser: omluven 

J. Rosenbaumová:     M. Marek: omluven 

J. Honzík: omluven     P. Svoboda: nepřítomen 

J. Kočovský:     Ostatní:   

P. Žmolil:     E. Neužilová:  

L. Baloun:      D. Remiš: omluven 

V. Sedláčková:  


