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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 13. srpna 2018 
 

Účast: Malinkovičová L.; Kočovský J.; Sedláčková V., Baloun L.;  

Revizní komise: Schlosser K.;  

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Honzík J.; Marek M.; Svoboda P.; 

Omluveni:  Žmolil P.;Rosenbaumová J.; 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 – spojeno se zahájeném nové sezony – termín do 30. 

září 2018 - trvá, 

 účast členů spolku na schůzce ohledně sportovní haly - organizátor MČP17 – M. 

Marek, dne 19. června 2018, od 18:00 hod., zasedací síň úřadu - splněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt 

o vytápění - provedení kontroly otopné soustavy  

o pronájem místnosti rozhodčí,  

o vystěhování věci z místnosti č. 10 – Kelthorn, 

o úklid: 

 nespokojenost výboru i vedoucího klubu sportovců se způsobem provádění 

úklidu správcem, snaha o zajištění úklidu jinou osobou,  

 tabulky s výčtem úklidových prací a termíny s možností kontroly,  

 zajištění úklidu po dobu nemoci D. Remiše,  

 možnosti na zajištění popelnic na plasty a papír od MČP17, 

o ostatní: 

 oprava okapů (zalepení), 

 náhradní klíče od všech místností.  

 

 Hřiště 

o žádost na MČ P17o instalaci dalších ochranných sítí, 

o zrušení požadavku na instalaci zadržovacích nádob dešťové vody a následného 

použití vody pro kropení antukových kurtů. 

 

 Mistrovství světa lékařů 

 

 Účetnictví 

o platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 30. září 2018! 

 

 Granty a dotace 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,  

o Grant MŠMT – „Můj klub“, 

o Grant MČ P17. 
 

 Pronájmy 

 vrácení klíčů od ZŠ J. Wericha, 

 zajistit pronájmy (tělocvičny + venkovní kurty) a nové smlouvy na ZŠ v Řepích 

(Socháňka, Španielka, Laudovka), 
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 zpracování sportovní nabídky jednotlivých oddílů. 

 

 Sportovní hala 

 

 Restituce 

 

 GDPR 

o Směrnice DGPR pro Sokol Řepy, 

o doručeny nové informace z ČUS ohledně GDPR. 

 

 Ostatní: 

o práce J. Honzíka pro výbor TJ, 

o zajištění nového člena výboru (stěhování),  

o instalace vývěsní tabule TJ SOKOL ŘEPY (původní sokolská), 

o baner oddílu volejbalu, 

o založení oddílu nohejbalu – bez žádosti a nových informací, 

o zprovozněn internet a nová wifi. 

 

3. Nové úkoly: 

 platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 30. září 2018!  

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

nových přihlášek do 30. září 2018. 

 

 

 

 

 

Další schůze výboru: 24. září 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 9. září 2018 – Malinkovičová 

 

 

 


