Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 25. února 2019
(zápis ke dni zpracování – 17. března 2019)

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

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

1. Kontrola úkolů:





kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek, zapisování provedení kontroly - trvá,
označení faktur pro jednotlivé grantové programy (předběžná kalkulace pro
vyúčtování) - trvá,
příprava podkladů pro vyúčtování grantu MČ P17 – termín do 28. února 2019 splněno!
příprava podkladů pro žádost o grant MČ P17 – termín do 8. března 2019 - splněno!

2. Body jednání:


Kooptace nového člena výboru:
o výborem TJ jednomyslně kooptován nový člen výboru pan Zdeněk Pospíšil, místo
p. Balouna. Schválení kooptace bude provedeno na Valné hromadě TJ dne 23. dubna
2019.



Tesko objekt:
o revize hromosvodu:
 zajištění opravy hromosvodu,
o okapy:
 zajištění opravy okapů
o úklid:
o zlepšení prováděného úklidu,
 provedeny opravy zjištěných závad,
o nájem:
 vyklizení místnosti č. 30,
 ukončení nájemní smlouvy s D. Remišem k datu 31. prosince 2018,
o správce:
 podepsána mandátní smlouva,
 zavedení knihy závad,
o popelnice:
 možnosti instalace popelnic na tříděný odpad – plast + papír,
o šatny:
 provedena úprava místnost č. 10 – Kelthorn,
 provedena oprava šatny,
 místnost č. 31 – nyní sklad, bude předělána na kabinu pro potřeby oddílu
fotbalu,
 místnost č. 30 bude předělána na sklad,
o teplá voda:
 problémy s tlakem teplé vody stále v řešení.
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Pronájmy:
o pronájem venkovních kurtů na ZŠ J. Wericha, doručena smlouva o pronájmu
venkovních kurtů a faktura, navýšení ceny pronájmu o 100%,
o možnosti pronájmu na sezónu 2019/2020 na ZŠ J. Wericha.



Účetnictví:
o průběžné označování faktur pro správné zaúčtování na střediska,
o účetní uzávěrka,
o výsledovka a výkaz zisku a ztrát,
o fakturace za odběr elektrické energie v roce 2018 a rozúčtování včetně stanovení
doplatků a přeplatků.



Granty a dotace:
2018
o Grant MŠMT – „Můj klub 2018“:
 provedeno vyúčtování dne 10. února 2019,
o Grant MČ P17
 provedeno vyúčtování 26. 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,
 podaná žádost v novém 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 na rekonstrukci
volejbalových kurtů 2019,
o grantový program MŠMT – Můj klub 2019,
 podaná žádost elektronicky – DS dne 29. října 2018,
o Grant MČ P17:
 podaná žádost 6. března 2019.



Valná hromada:
o termín Valné hromady TJ stanoven na úterý 23. dubna 2019,
o zajištění pozvánek, programu.



Sportovní hala:
o úkol - navázání kontaktu s provozovatelem SH – dle zástupce MČP17.



Restituce:
o soudní proces restituentů s MHMP.



Ostatní:
o rozhodnutí výboru o vyloučení p. Honzíka z výboru TJ, z důvodu nečinnosti
a neplacení příspěvků,
o založení oddílu nohejbalu,
o plánována oslava 95 let trvání oddílu fotbalu,
o úprava webových stránek oddílu volejbalu,
o možnosti úpravy venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),
o účast na jednání se zástupci spolku se sídlem na území MČP17.
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Nové úkoly:





kontrola úklidu – dle vyvěšených tabulek, zapisování provedení kontroly,
zapisování zjištěných závad do knihy závad v sekretariátu,
označení faktur pro jednotlivé grantové programy,
příprava valné hromady TJ.

Další schůze výboru:

1. dubna 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 17. března 2019 – Malinkovičová
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