Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 15. ledna 2018
Účast:
Revizní komise:
Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

Malinkovičová L.; Baloun L.; Rosenbaumová J.; Sedláčková V, Žmolil
Kočovský J.;
Schlosser K., Svoboda P.;
Neužilová E. – účetní;
Marek M.; Remiš D. – správce; Honzík J.;

1. Kontrola úkolů:
Všichni:
 označení všech faktur – z jakého grantového programu budou proplaceny – trvá,
 výběr příspěvků za II. pololetí 2017 - do 30. října 2017 – splněno,
 aktualizace seznamů členů TJ do - do 30. října 2017 – splněno.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o Vytápění - řešeny problémy s poklesem tlaku v systému, systém byl restartován
a opraven,
o katastrální úřad – požadavek na změnu zápisu v KÚ,
o příprava TV,
o oznámení o zahájení „Společného jednání“ – výstavba – rozšíření rodinného domu
na bytový dům,
o oprava kanalizace – prováděna výměna a vyčištění odpadního potrubí a odpadních
jímek od praček,
o ostatní:
 doplnění zásob toaletními potřebami,
 provedení většího úklidu všech prostor objektu tesko,
 proveden odečet spotřeby elektrické energie.



Hřiště:
o oprava příjezdové komunikace - oddíl fotbalu,
o nový baner TJ,
o nedovolené parkování na kurtech oddílu volejbalu.



Účetnictví:
o příspěvky za I. pololetí 2018,
o aktualizace seznamu členů v IS ČUS,
o kontrola přihlašovacích lístků mládeže do 23 let,
o možnost změny banky.



Granty a dotace:
2017
o dotační program MŠMT na rok 2017:
 program IV - údržba a provoz sportovních zařízení, dotace zrušena,
 program V – Činnost sportovních svazů (FAČR) – provedeno vyúčtování,
 program VIII – vyúčtování do 31. ledna 2018,
o dotace PTU (ČUS), termín vyúčtování do 12. února 2018,
o grant MČ P17 – vyúčtování nutno odeslat do 28. února 2018,
o dotace FAČR - fotbal – vyúčtování 05/2018,
o dotace SPV - vyúčtování do 31. ledna 2018.
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2018
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,
 požádáno o dotaci na rekonstrukci volejbalových kurtů,
o Grant Letiště Praha „Dobré sousedství - žádost zamítnuta,
o Grant MŠMT – „Můj klub“ - žádost podaná dne 22. prosince 2017,
o Grant MČ P17 – vyhlášeno prosinec 2017, příjem žádostí od 1. února do 9. března
2018.


Pronájmy:
o pronájem sportovní haly TJ Ruzyně pro družstvo volejbalu muži „A“,
o podepsaná smlouva o pronájmu ZŠ J. Wericha s SK Španielka,
o smlouva a faktura s ZŠ J. Wericha o pronájmu pro potřeby pořádání turnajů mužů
a žen oddílu volejbalu.



Ostatní:
o sportovní hala – žádné nové informace, stavba pokračuje,
o informační vitrína,
o restituční nároky ohledně okolních pozemků neustále v řešení,
o nové logo oddílu fotbalu,
o 3. března 2018 se uskuteční „Sportovní zábava“ pořádaná oddílem fotbalu,
o 7. dubna 2018 se uskuteční Ples sportovců, pořádá oddíl,
o instalace markýzy,
o nová smlouva od společnosti AVE na svoz odpadků,
o akce MOVEWEEK bude uspořádána dne 31. května 2018 na ZŠ Socháňova,
o vystoupení oddíl gymnastiky – Želvičky na Velkém Řepském bále,
o Valná hromada TJ Sokol Řepy dne 25. dubna 2018 od 17:30 hod. v Klubu sportovců
v objektu tesko.

3. Nové úkoly:
Všichni:
 roztřídění faktur – z jakého grantového programu budou proplaceny – členové výboru,
 výběr příspěvků za I. pololetí 2018 - do 28. února 2018,
 příprava podkladů pro vyúčtování grantu MŠMT (do 22. ledna 2018) a grantu MČ P17
(do 12. února 2018) – všichni členové výboru,
 příprava podkladů pro podání žádosti o Grant MČ P17 – termín do 31. ledna 2018 –
všichni členové výboru.

Další schůze výboru:

5. března 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 21. ledna 2018 – Malinkovičová
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