Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 24. září 2018
Účast:
Revizní komise:
Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

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

1. Kontrola úkolů:



platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 30. září 2018! – termín posunut do 31.
října,
zajištění vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ a podpis
nových přihlášek do 30. září 2018 - termín posunut do 31. října.

2. Body jednání:
 Tesko objekt:
 zkouška vytápění a otopné soustavy,
 pronájem místnosti rozhodčí,
 vystěhovány věci z místnosti č. 10 – Kelthorn,
 nespokojenost výboru i vedoucího klubu sportovců se způsobem provádění úklidu
správcem,
 nutná kontrola otevírání i zavírání oken a větrání ve sprchách, kontrola ze strany
trenérů fotbalu,
 vyvěšeny tabulky s výčtem prací a termíny s možností kontroly,
 možnosti na zajištění popelnic na plasty a papír od MČP17,
 WC – toaleta muži určená pro Klub sportovců,
 problémy s okapy,
 náhradní klíče místností.
 Hřiště:
 žádost, ohledně možnosti instalace dalších ochranných sítí,
 nová umělá tráva na hřišti Socháňova, poděkování MČ P17.
 Účetnictví:
 změna banky, převést účet do jiného bankovního domu – FIO BANKA,
 termín pro platbu příspěvků všech oddílů a odboru SPV posunut do 30. října 2018,
 selekce a označování faktur podle zaúčtování.
 Granty a dotace:
2018
 Grant MŠMT – „Můj klub 2018“:
o vyúčtování do 15. února 2019,
o do IS ČUS vložena zpráva o činnosti spolku za rok 2017,
 Grant MČ P17,
 Grant Dobré sousedství Letiště Praha 2018:
o podána žádost o příspěvek na modernizaci volejbalových kurtů,
 Dotace FAČR:
o přiděleny finanční prostředky použitelné pro činnost mládeže oddílu
fotbalu, vyúčtování do 3. května 2019.
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2019
 celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,
o 3. září vyhlášen nový program „Celoměstské programy podpory sportu
a tělovýchovy v hl. m. Praze - poskytování jednoletých dotací na rok 2019
a víceletých dotací na období let 2019 – 2021,
o termín pro podání žádosti do 15. října 2018,
o žádost MČP17 na schválení podání žádosti, prodloužení smlouvy
o výpůjčce a spoluúčast při financování.
 Pronájmy:
 zajistěny pronájmy a nové smlouvy na ZŠ v Řepích (Socháňka, Laudovka),
 smlouvy na ZŠ J. Wericha stále v řešení,
 sepsána nová smlouva o pronájmu na místnost „rozhodčích“.
 Sportovní hala:
 dne 20. září 2018 – se konal den otevřených dveří sportovní haly.
 Restituce:
 bez nových informací.
 GDPR
 schválen návrh Směrnice DGPR,
 nové informace z ČUS.
 Ostatní:
 setrvání J. Honzíka ve výboru TJ,
 náhrada za p. Balouna,
 instalace vývěsní tabule TJ SOKOL ŘEPY,
 požadavek na založení oddílu nohejbalu,
 internet a nová wifi,
 účast členů TJ Sokola Řepy na akci „Babí léto“ – doručeno poděkování starostky,
 „Řepy se hýbají“ na fotbalovém hřišti.
3. Kontrola úkolů:
 platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 29. října 2018!
 zajištění vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ a podpis
nových přihlášek do 29. října 2018,
 kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek.

Další schůze výboru:

29. října 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 17. října 2018 – Malinkovičová
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