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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 9. dubna 2018 
(s uvedením nových informací a změn do data zápisu – 13. května 2018) 

 

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

Kočovský J.; Sedláčková V., 

Revizní komise: Schlosser K.; Svoboda P.; Marek M.; 

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

Nepřítomni:   

Omluveni:   

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni:  

 výběr příspěvků za I. pololetí 2018 – SPV a fotbalu – splněno, chybí Kelthorn a volejbal 

MB, 

 kontrola seznamu členů v IS ČUS – termín do 9. dubna 2018 - splněno, 

 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 - splněno, 

 rozeslání pozvánek členům TJ – termín do 25. března 2018, příprava podkladů pro VH 

- splněno, 

 sledovat jednání zastupitelstva MČP17 – vyvolat jednání ohledně možností a způsobu 

využívání sportovní haly – trvá. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o vytápění bude vypnuto nejpozději 31. května 2018,  

o katastrální úřad, přesun jednání na neurčito, 

o výstavba – rozšíření rodinného domu na bytový dům, Zvoníčkovi, uskladnění hlíny, 

jednání s p. Zvoníčkem ohledně potrubí vody a kanalizace, 

o zajištění provozu objektu tesko, doplnění zásobami, úklid společných prostor, 

využívání sociálního zařízení, nutná oprava okapů. 

 

 Hřiště:  

o oprava příjezdové komunikace,  

o rekonstrukce venkovního osvětlení hřiště s umělým povrchem na ZŠ Socháňova, 

o mobilní WC na volejbalové kurty.  

 

 Účetnictví: 

o příspěvky za I. pololetí 2018,  

o kontrola přihlašovacích lístků mládeže do 23 let,  

o uzávěrka účetnictví. 

 

 Granty a dotace: 

2017 

o dotační program MŠMT na rok 2017 - program VIII – vyúčtováno, 

o dotace FAČR - fotbal – vyúčtování 05/2018. 

2018 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020, požádat min. tři firmy 

zabývající se výstavbou sportovišť o zpracování položkového rozpočtu na 

rekonstrukci volejbalových kurtů, 

o Grant MŠMT – „Můj klub“, žádost doplněna o požadované dokumenty, podání 

zkontrolováno,  
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o Grant MČ P17 – podáno, schválen 1 mil. Kč. 

 

 IDDS: 

o zřízeni nových přístupů - Neužilová (účetní). 

 

 Valná hromada: 

o termín: 25. dubna 2018, zahájení 17:30 hod., Klub sportovců, objekt tesko, 

o zpracován zápis z VH TJ, který byl odeslán výboru a revizní komisi a vyvěšen na 

webových stránkách TJ. 

 

 Sportovní hala: 

o informace ohledně odvolání se firmy Saunia proti způsobu výběrového řízení na 

provozovatele haly = veřejná zakázka versus koncesní řízení, vše nyní v jednání MČ 

P17, současný provozovatel (Infinit) nebude nyní jednat o žádných možnostech 

pronájmu, dokončení sportovní haly – listopad 2018, 

o na VH TJ uložen úkol pro výbor iniciovat účast členů TJ na zasedání zastupitelstva 

MČ P17 dne 20. června za účelem získání informací týkající se způsobu pronájmu 

a provozování nové sportovní haly, možností využití haly členy řepských 

sportovních spolků (mající sídlo v Řepích) a občanů Řep a finální podoby haly, 

bazénu, saunové centra a venkovních hřišť – nutno informovat zastupitelstvo 

prostřednictvím M. Marka. 

 

 Restituce: 

o probíhajícího soudního řízení restitucí, zřízení obslužnosti pro vjezd, vstup a práce 

kolem objektu tesko pro členy TJ. 

 

 GDPR 

o informace ohledně povinnosti spolku ve vztahu ke směrnici GDPR s termínem 

platnosti od 25. května 2018. 

 

 Ostatní: 

o instalována informační vitrína oddílu fotbalu,  

o Ples sportovců, 

o instalace markýzy, 

o akce MOVEWEEK, 

o zapůjčení pártystanu,  

o dne 30. května se konají Hry seniorů, hřiště – Praha 6 – Kotlářka, 

o instalace vývěsní tabule TJ SOKOL ŘEPY a upevnění baneru. 

o . 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni:  

 výběr příspěvků za I. pololetí 2018 – Kelthorn a volejbal MB, 

 zajištění vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ a podpis 

nových přihlášek do 25. května 2018, 

 iniciace účasti členů spolku na jednání zastupitelstva MČP17 dne 20. června 2018 – 

vyvolat jednání ohledně možností a způsobu využívání sportovní haly. 

 

 

Další schůze výboru: 14. května 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 13. května 2018 – Malinkovičová 


