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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 3. prosince 2018 
(zápis ke dni zpracování – 6. ledna 2019) 

 

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

Rosenbaumová J.; 

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

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Honzík J.;  

Omluveni:  Remiš D. – správce;  

 

1. Kontrola úkolů: 

 

 platba příspěvků všech oddílů a odboru SPV do 29. října 2018 - termín 30. listopadu 

2018 - splněno, 

 uložit v sekretariátu vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ 

a podepsaných přihlášek do 30. listopadu 2018 – trvá, nový termín do 21. ledna 2018, 

 kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek, zapsání provedení kontroly - trvá, 

 označení faktur pro jednotlivé grantové programy (předběžná kalkulace pro 

vyúčtování) - trvá. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o provedeno vypnutí a restartování vytápění, 

o označení (cedule) WC mužů,  

o revize hromosvodu,  

o úklid objektu tesko, 

o instalace a vyvážení popelnic na směsný i tříděný odpad, 

o oprava okapů, 

o vymalování a příprava šaten na jarní sezónu, 

o problémy s tlakem teplé a studené vody. 

 

 Hřiště:  

o instalace dalších ochranných sítí,  

o úklid sněhu na UMT ZŠ Socháňova,  

o problémy se zalétávaním listí do objektu Sokolovny.  

 

 Účetnictví: 

o změna banky – na FIO BANKA, nové číslo účtu: 2201550585/2010, 

o selekce faktur podle zaúčtování do grantů,  

o příprava podkladů pro vyúčtování grantů Můj Klub a MČ P17. 

 

 Granty a dotace 2018 vyúčtování 

 

 Granty a dotace 2019 žádosti 

 

 Pronájmy: 

 ZŠ J. Wericha, 

 TJ Ruzyně. 

 

 Sportovní hala: 

 provozovatel, 
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 osoby pro komunikaci za provozovatele ohledně pronájmu, 

 předpokládané datum uvedení do provozu. 

 

 Restituce: 

o soud restituentů s MHMP. 

 

 GDPR 

o nové informace z ČUS ohledně GDPR, 

o dokončena evidence členů SPV,  

o zakoupení uzamykatelné.  

 

 Ostatní: 

o nedoručena odpověď J. Honzíka, zdali bude i nadále pracovat ve výboru TJ, 6. ledna 

2019 zaslána třetí výzva,  

o navržen nový člen výboru pan Zdeněk Pospíšil,  

o požadavek na založení oddílu nohejbalu, 

o zakoupena oddílem fotbalu cvičná figurína pro nácvik první pomoci – masáž srdce,  

o výborem TJ schválen příspěvek na dopravu oddílu fotbalu na mezinárodní turnaj 

v Německu v roce 2019, 

o dne 9. března 2019 - Sportovní zábava v Sokolovně,  

o dne 6. dubna 2019 proběhne Ples volejbalistů, 

o dne 30. května 2019 proběhnou zdravotní kardio prohlídky v oddíle fotbalu, 

o dne 22. června 2019 plánována oslava 95 let trvání oddílu fotbalu, 

o nově vyškolení 2 cvičitelé SPV a tři trenéři oddílu fotbalu, 

o schválen požadavek SPV na zakoupení gymnastického koberce a dopadové matrace 

ještě v roce 2018, 

o schválen požadavek nájemce na uvolnění místností a úpravu smlouvy o pronájmu.  

 

3. Nové úkoly: 

 

 uložit v sekretariátu vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů TJ 

a podepsaných přihlášek - termín do 21. ledna 2018, 

 kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek, zapsání provedení kontroly, 

 označení faktur pro jednotlivé grantové programy (předběžná kalkulace pro 

vyúčtování), 

 příprava podkladů pro vyúčtování grantů Můj klub a MČP17! 

 

 

 

Další schůze výboru: 21. ledna 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 6. ledna 2019 – Malinkovičová 

 

  


