Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 5. března 2018
Účast:
Revizní komise:
Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

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

1. Kontrola úkolů:
Všichni:
 roztřídění faktur – z jakého grantového programu budou proplaceny – splněno,
 výběr příspěvků za I. pololetí 2018 – volejbal splněno, chybí část SPV a fotbalu – termín
do 28. března 2018,
 příprava podkladů pro vyúčtování grantu MŠMT (do 22. ledna 2018) a grantu MČ P17
(do 12. února 2018) – splněno,
 příprava podkladů pro podání žádosti o Grant MČ P17 – termín do 31. ledna 2018 –
splněno.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o vytápění - řešeny opět problémy s poklesem tlaku v systému, systém byl restartován
a opraven, u místnosti byl vyměněn zámek,
o katastrální úřad - jednání s finančním úřadem přesunuto na duben,
o výstavba – rozšíření rodinného domu na bytový dům, Zvoníčkovi,
o pronájem místnosti rozhodčí - výborem TJ schválen pronájem místnosti č. 39, - 18,5 m2
podlahové plochy pro potřeby oddílu fotbalu,
o ostatní:
 doplnění zásob toaletními potřebami (papír, ubrousky) a žárovkami,
 oprava nebo odstranění podavače ubrousku na sociálním zařízení mužů,
 provedení většího úklidu všech prostor objektu tesko,
 provedeno vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2017.



Hřiště:
o vyspravení příjezdové komunikace dle stavu výmolu, možno položit na vyspravený podklad
geotextilii.



Účetnictví:
o příspěvky za I. pololetí 2018,
o kontrola seznamu členů v IS ČUS
o kontrola přihlašovacích lístků mládeže do 23 let – souhlas se zpracováním osobních údajů,
o možnost změny banky.



Granty a dotace:
2017
o dotační program MŠMT na rok 2017:
 dotace PTU (ČUS), provedeno vyúčtování,
 program VIII – provedeno vyúčtování – zavedeno do IS ČUS dne 26. ledna 2018 a
odesláno v papírové podobě dne 28. ledna 2018,
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grant MČ P17 – vyúčtování podáno na podatelnu MČP17 dne 28. února 2018, včetně
všech kopii faktur a výpisu z účtu,
dotace FAČR - fotbal - vyúčtování 05/2018, podpora trenérů mládeže a činnosti
mládežnických družstev.

2018
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,
 zamítnutí dotace na rekonstrukci volejbalových kurtů,
 Grant MŠMT – „Můj klub“ - žádost podaná dne 22. prosince 2017 – elektronicky,
 Grant MČ P17 – podáno 7. března 2018.


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



IDDS:
o zřízeny přístupy: Malinkovičová, Žmolil, Rosenbaumová (dosud bez přístupu) a Neužilová
(účetní),
o elektronický podpis: Malinkovičová
o koupena časová razítka,
o veškeré dokumenty pro komunikaci se státní správou, nebo organizacemi, které mají DS
budou zasílány elektronicky.



Valná hromada:
o termín: 25. dubna 2018, zahájení 17:30 hod.,
o místo: Klub sportovců, objekt tesko,
o každý oddíl a odbor zajistí příslušný počet delegátů – 1 delegát na 10 členů:
o program - rozeslat všem členům (zejména delegátům) a hostům (starostka MČ, DH,
Průhon).



Ostatní:
o sportovní hala – podrobnější info viz: https://www.repy.cz/mc/sportovni-centrum-nachobote
o informační vitrína – instalace proběhne v průběhu jarní brigády – 23. března 2018,
o restituční nároky ohledně okolních pozemků,
o „Sportovní zábava“ pořádaná oddílem fotbalu,
o Ples sportovců, pořádá oddíl volejbalu,
o instalace markýzy,
o akce MOVEWEEK bude uspořádána dne 31. května 2018 na ZŠ Socháňova,
o schválen příspěvek TJ na turnaj fotbalistů v Německu.

3. Nové úkoly:
Všichni:
 výběr příspěvků za I. pololetí 2018 – SPV a fotbalu – termín do 28. března 2018,
 kontrola seznamu členů v IS ČUS – termín do 9. dubna 2018,
 elektronická komunikace = veškeré dokumenty pro komunikaci se státní správou,
nebo organizacemi, které mají DS budou zasílány elektronicky! Ve formátu „doc“
nebo „pdf“ budou dokumenty zaslány předsedkyni TJ k podpisu a vložení časového
razítka! – termín ihned!
 zajištění účasti příslušného počtu delegátů – 1 delegát na 10 členů na VH - termín:
25. dubna 2018, zahájení 17:30 hod., místo: Klub sportovců, objekt tesko,
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 rozeslání pozvánek členům TJ – termín do 25. března 2018, příprava podkladů pro VH,
 sledovat jednání zastupitelstva MČP17 – vyvolat jednání ohledně možností a způsobu
využívání sportovní haly – průběžně.
Další schůze výboru:

9. dubna 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 18. března 2018 – Malinkovičová

3

