Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 11. června 2018
Účast:
Revizní komise:
Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

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

1. Kontrola úkolů:
Všichni:
 zajištění vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ a podpis
nových přihlášek do 30. června 2018 – termín posunut – spojeno se zahájeném nové
sezony – termín do 30. září 2019,
 iniciace účasti členů spolku na schůzce ohledně sportovní haly - organizátor MČP17 –
M. Marek, dne 19. června 2018, od 18:00 hod., místo bude upřesněno - splněno.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o vytápění - kontrola otopné,
o ukončení pronájmu místnosti č. 10 – Kelthorn,
o úklid, nespokojenost výboru se způsobem provádění úklidu, řešení způsobu úklidu,
(správce, Klub sportovců) vyrobení tabulek s výčtem prací a termíny s možností
kontroly
o po dobu nemoci D. Remiše – do 30. července 2018 bude celý úklid zajišťovat Klub
sportovců,
o možnosti na zajištění popelnic na plasty a papír,
o ostatní:
 nutná oprava okapů,
 náhradní klíče.



Hřiště:
o prohlídka antukových kurtů se zástupcem MČ ohledně možnosti instalace dalších
ochranných sítí a instalaci zadržovacích nádob dešťové vody,
o posekání trávu na volejbalových kurtech.



Mistrovství světa lékařů:
o ve dnech dne 1. až 6. července 2018 – se na fotbalovém hřišti uskuteční Mistrovství
světa lékařů s využitím zázemí – šatny a sociální zařízení,
o požadavek výboru na provedení většího úklidu všech prostor objektu tesko,
nutno provést před Mistrovstvím světa lékařů a zajištění úklidu během akce.



Účetnictví:
o změna banky.



Granty a dotace:
2018
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,
o Grant MŠMT – „Můj klub“,
o Grant MČ P17,
o zpráva o činnosti spolku za rok 2017.
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Pronájmy:
o vrácení klíčů ZŠ J. Wericha - čtvrtek 21. června 2018.



Sportovní hala:
o dne 19. května 2018 – prezentace sportovní haly s informacemi místostarosty M.
Marka, zasedací místnost MČ, zahájení 18:00 hod.



Restituce:
o bez nových informací.



GDPR
o návrh Směrnice DGPR pro Sokol Řepy.



Ostatní:
o instalace markýzy - Klub sportovců,
o instalace vývěsní tabule TJ SOKOL ŘEPY
o baner oddílu volejbalu,
o dne 13. června 2018 sportovní akce – Řepy se hýbají na fotbalovém hřišti,
o požadavek na založení oddílu nohejbalu.

3. Nové úkoly:
Všichni:
 zajištění vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ a podpis
nových přihlášek do 30. června 2018 – spojeno se zahájeném nové sezony – termín do 30.
září 2018,
 účast členů spolku na schůzce ohledně sportovní haly - organizátor MČP17 – M.
Marek, dne 19. června 2018, od 18:00 hod., zasedací síň úřadu.

Další schůze výboru:

13. srpna 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 18. června 2018

Malinkovičová
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