Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 29. října 2018
(zápis ke dni zpracování – 13. listopadu 2018)

Účast:
Revizní komise:
Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

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

1. Kontrola úkolů:
 platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 29. října 2018 – trvá, nový termín
30. listopadu 2018,
 zajištění vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ a podpis
nových přihlášek do 29. října 2018 – splněno, vše donést do sekretariátu do 30. listopadu
2018,
 kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek – trvá.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o kontrola vytápění,
o místnost č. 10 - upravena pro potřeby oddílu fotbalu, bude vybavena lavičkami
z klubovny volejbalu,
o úklid:
 nespokojenost výboru i vedoucího klubu sportovců se způsobem provádění úklid,
 vypovězení dodatku o úklidu správce,
 od 1. ledna 2019 – zajištěn úklid novou osobou,
 nákup nových uklízecích prostředků,
 kontrolovat otevírání i zavírání oken a větrání ve sprchách,
 kontrola úklidu ze strany výboru.
o možnosti na zajištění popelnic na plasty a papír od MČP17,
o označení (cedule) WC mužů,
o problémy s okapy, nutná výměna za plastové,
o problémy s vyvážením popelnic - firma AVE,
o provedení opravy v šatnách (malování, nové vybavení
o problémy s tlakem teplé vody, nutno prověřit u VaK možnosti samostatné nové
vodovodní přípojky.



Hřiště:
o možnosti instalace dalších ochranných sítí,
o podaná žádost o rekonstrukci volejbalových kurtů.



Účetnictví:
o změna banky, převedení účtu do jiného bankovního domu – FIO BANKA,
o termín pro platbu příspěvků všech oddílů a odboru SPV posunut do 30. listopadu
2018!
o selekce faktur podle zaúčtování,
o finanční uzávěrka za rok 2017 – zaslání na rejstřík..
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Granty a dotace:
2018
o Grant MŠMT – „Můj klub 2018“:
o Grant MČ P17
o Grant Dobré sousedství Letiště Praha 2018 – podáno,
o Dotace FAČR:
o Grant SPV (přes MHMP):
2019
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020, podáno,
o dotační program MŠMT - Můj klub – podáno.



Pronájmy:
o zajištěny a podepsány smlouvy na ZŠ J. Wericha – antukové kurty, pronájem velké
tělocvičny,
o smlouva s TJ Ruzyně,
o uložení všech nových smluv na sezónu 2018/2019 do archivu.



Sportovní hala:
o provozovatelem bude obchodní společnost zřízená MČP17,
o komunikaci ohledně možnosti využití haly TJ Sokolem Řepy.



Restituce:
o bez nových informací.



GDPR
o Směrnice DGPR zpracovaná a uložena v sekretariátu,
o nové informace z ČUS ohledně GDPR.



Ostatní:
o setrvání J. Honzíka ve výboru TJ,
o náhrada za p. Balouna - ke dni 31. prosince 2018,
o založení oddílu nohejbalu,
o zprovozněn internet a nová wifi,
o zajištění PF 2019.

Nové úkoly:





platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 29. října 2018 - termín 30. listopadu
2018,
uložit v sekretariátu vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ
a podepsaných přihlášek do 30. listopadu 2018,
kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek, zapsání provedení kontroly,
označení faktur pro jednotlivé grantové programy (předběžná kalkulace pro
vyúčtování).

Další schůze výboru:

3. prosince 2018 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 13. listopadu 2018 – Malinkovičová
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