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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 21. ledna 2019 
(zápis ke dni zpracování – 13. února 2019) 

 

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

Rosenbaumová J.; 

Revizní komise: Schlosser K.;  

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Honzík J.;  

Omluveni:  Remiš D. – správce; Marek M.; Svoboda P.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

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

a podepsaných přihlášek - termín do 21. ledna 2018 – nesplněno, termín posunut do 25. 

února 2019, 

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

 označení faktur pro jednotlivé grantové programy (předběžná kalkulace pro 

vyúčtování) - trvá, 

 příprava podkladů pro vyúčtování grantů Můj klub – splněno 10. února 2019 a MČP17 

- trvá! 

 

2. Body jednání: 

 Tesko objekt: 

o revize hromosvodu,  

o úklid - kontrola úklidu ze strany výboru,  

o ukončení původní mandátní smlouva s D. Remišem  

o ukončení nájemní smlouvy s D.  

o správce: (diskuse o potřebnosti správce) 

 sepsání mandátní smlouvy na dobu určitou, 

 paušální platba (operativní řešení mimořádných problémů, drobná údržba –

kontrola vytápění, zajišťování revizí, spolupráce při provádění brigád, 

zajišťování materiálu, nářadí, vedení knihy závad, 

 ostatní práce na základě fakturace, 

 zavedení knihy závad,  

o popelnice – schváleno pořízení popelnic na tříděný odpad (papír + plasty), 

o okapy - opravy okapů budou provedeny dle možnosti počasí a předložení cenových 

nabídek,  

o šatny – příprava místnost č. 10 – Kelthorn, oprava šatny (malování, nové vybavení),  

o řešeny problémy s tlakem teplé vody. 

 Hřiště - řešeny problémy s úklidem sněhu na UMT ZŠ Socháňova. 

 Účetnictví - selekce faktur podle zaúčtování grantů, příprava podkladů pro vyúčtování 

grantů MČ P17!!! 

 Granty a dotace: 

2018 

o Grant MŠMT – „Můj klub 2018“ - provedeno vyúčtování dne 10. února 2019,  

o Grant MČ P17 - vyúčtování do 28. února 2019, 

o Dotace FAČR - vyúčtování do 3. května 2019,  

o Grant SPV (přes MHMP) řešeno přes SPV. 

2019 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020, rekonstrukce 

volejbalových kurtů 2019, 

o grantový program MŠMT – Můj klub 2019 - podaná žádost elektronicky, 

o Grant MČ P17 - žádost nutno podat do 8. března 2019. 
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 Sportovní hala - navázat kontakt s provozovatelem SH, zjištění možnosti pronájmu na 

sezónu 2019/2020. 

 Restituce - přístup ke sportovištím a objektu tesko.  

 GDPR - zakoupení uzamykatelné skříňky do sekretariátu pro uložení dokumentů 

s požadavky na GDPR.  

 Ostatní: 

o rozhodnutí výboru o vyloučení p. Honzíka z důvodu nečinnosti, 

o zajištění účasti pana Zdeňka Pospíšila na schůzi výboru,  

o oddíl nohejbalu, 

o zdravotní kardio prohlídky v oddíle fotbalu, 

o oslava 95 let trvání oddílu fotbalu, reklama na oslavu, 

o předtančení gymnastického oddílu Želvičky, 

o řešení úpravy webových stránek oddílu volejbalu  

o možnosti úpravy venkovních stěn objektu tesko. 

 

3. Nové úkoly: 

 kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek, zapisování provedení kontroly, 

 označení faktur pro jednotlivé grantové programy (předběžná kalkulace pro 

vyúčtování), 

 příprava podkladů pro vyúčtování grantu MČ P17 – termín do 28. února 2019! 

 příprava podkladů pro žádost o grant MČ P17 – termín do 8. března 2019! 

 

 

Další schůze výboru: 25. února 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 13. února 2019 – Malinkovičová 

 

 


