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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 11. září 2017 
 

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

Sedláčková V., Schlosser K 

Revizní komise: Marek M.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Svoboda P.; Honzík J., 

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

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni:  

 označení všech faktur – z jakého grantového programu budou proplaceny, 

 požadavky na pronájmy tělocvičen a hřišť na sezónu 2017/18 – termín do 11. září 2017, 

 výběr příspěvků za II. pololetí 2017 do 30. září 2017. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o vytápění: 

 výměna stávajících otopných těles za desková, kontrola po napuštění 

systému, 

 instalace čidla, termostatu a GSM brány,  

 kontrola topného systému, 

o využití šaten: 

 zpracován rozpis využití šaten, 

o náhradní klíče klubovny Kelthornu, 

o katastrální úřad, možná změna zápisu, 

o ostatní: 

 nákup rozbrušovačky,  

 posekání trávy kolem objektu tesko, 

 doplnění zásob toaletními potřebami.  

 

 Hřiště:  

o využití posypového materiálu pro úpravu příjezdové komunikace do sportovního 

areálu  

o smlouva se správcem hřiště,   

o branky pro potřeby oddílu fotbalu, uskladnění na ZŠ J. Wericha,  

o ukončení pronájmu TOI TOI. 

 

 Účetnictví: 

o příspěvky za II. pololetí 2017  

o aktualizace seznamu členů v IS ČUS,   

o provedené práce správcem areálu,  

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

o proplacení cestovních příkazů – oddíl fotbalu, 

o možná změna bankovního domu. 

 

 Granty a dotace: 

2017 

o dotační program MŠMT na rok 2017: 

 program IV - údržba a provoz sportovních zařízení, podána žádost přes 

PTU, 
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o program V – Činnost sportovních svazů - schválena dotace, 

o Dotace FAČR - fotbal –podpora trenérů mládeže a činnosti mládežnických družstev, 

o informace ČUS ohledně povinnosti zveřejňování smluv,  

o dotace SPV. 

2018 

o vyhlášení celoměstského dotačního programu MHMP na roky 2018 –  

 žádost o dotaci na rekonstrukci volejbalových kurtů,   

 termín pro podání dotace do 18. října 2017. 

 

 Pronájmy: 

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

o nové smlouvy na sezónu 2017/2018 – do 31. prosince 2017, 

o zpracován rozvrh a nabídka cvičení TJ. 

 

 Ostatní: 

o výstavba sportovní haly, 

o informační vitrína,  

o restituční nároky ohledně okolních pozemků, 

o akce oddílu fotbalu – „Řepy se hýbají“,  

o nové logo oddílu fotbalu, 

o akce MČ P17 Babí léto,  

o stížnosti občanů Řep na zápach s uskladněné trávy, 

o „Sportovní zábava“ pořádaná oddílem fotbalu,  

o „Ples sportovců“ pořádaný oddílem volejbalu,  

o instalace markýzy od dodavatele piva – přední část objektu tesko, 

o kardiovaskulární prohlídky – oddíl fotbalu, 

o založení datové schránky TJ, včetně elektronického podpisu,  

o soustředění všech oddílů TJ. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni:  

 označení všech faktur – z jakého grantového programu budou proplaceny, 

 výběr příspěvků za II. pololetí 2017 do 30. září 2017, 

 aktualizace seznamů členů TJ do 30. září 2017. 

 

 

 

 

 

Další schůze výboru: 16. října 2017 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 19. září – Malinkovičová 

 

Schváleno:  

Výbor TJ:       Revizní komise TJ: 

L. Malinkovičová:     K. Schlosser: 

J. Rosenbaumová:     M. Marek: 

J. Honzík: nepřítomen    P. Svoboda: nepřítomen 

J. Kočovský:     Ostatní:   

P. Žmolil: omluven     E. Neužilová:  

L. Baloun:      D. Remiš: omluven 

V. Sedláčková:  


