Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 1. dubna 2019
(zápis ke dni zpracování – 16. dubna 2019)

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

Malinkovičová L.; Kočovský J.; Sedláčková V., Rosenbaumová J.;
Z. Pospíšil, Žmolil P.;
Schlosser K.; Marek M.;
Neužilová E. – účetní; J. Bíro – místostarosta MČP17;
Remiš D. – správce; Svoboda P.;

1. Kontrola úkolů:





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

2. Body jednání:



Kooptace nového člena výboru:
o nový kandidát do výboru TJ,
o aktualizace informací na webových stránkách.
Tesko objekt:
o oprava hromosvodu,
o oprava okapy,
o provádění úklidu,
o změna ve využívání místností (výměna skladu a šatny),
o využívání klubovny volejbalu,
o činnost správce, kniha závad,
o instalace popelnic na tříděný odpad (papír + plasty),
o problémy s talkem a rozvodem teplé vody.



Hřiště:
o problémy s poškozením antukového kurtu
o navázán kontakt s novým zaměstnancem KC Průhon, ,
o nový přístřešek – možnosti uskladnění branek.



Pronájmy:
o podmínky pronájmu ZŠ J. Wericha pro sezónu 2019/2020,
o pronájem na ZŠ Dědina pro SPV – rekreační volejbalu
o požadavky na pronájmy na školách pro sezónu 2019/2020 na všech školách.



Účetnictví:
o selekce faktur podle grantů,
o výsledovku a výkaz zisku a ztrát,
o vyúčtování elektrické energie a vytápění,
o zpracována výsledovka po střediscích i analyticky.
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Granty a dotace:
2018
o dotace FAČR - vyúčtování do 3. května 2019.
2019
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020 - rekonstrukce
volejbalových kurtů 2019, termín výsledků květen 2019,
o zdůvodnění nevyužívání dalších dotační programy MHMP – jednoletých
neinvestičních,
o grantový program MŠMT – Můj klub 2019,
o Grant MČ P17.



Valná hromada:
o úterý 23. dubna 2019, Klubu sportovců – teskáč,
o pozvánky + program,
o jednací řád a návrh usnesení VH,
o zprávy o činnosti,
o zpráva revizní komise,
o výsledovka po střediscích i analyticky.



Sportovní hala:
o informace místostarosty MČ P17 pan Jaroslav Bíro, který je jednatelem MČ pro
sportovní halu:
 předpoklad dostavění k 1. červnu 2019,
 MČ P17 bylo účelově založeno s.r.o. pro provozování sportovní haly
s názvem „ZDRAVÁ17 s.r.o.“
 duben bude vyhlášeno výběrové řízení na manažera provozovatele,
 snaha o komerční pronájmy,
 možná spolupráce s místními kluby a spolky,
 předpokládané otevření sportovní haly – červen 2019, měsíc zkušebního
provozu bez návštěvníků, (rozdělení na tři části),
 předpoklad zahájení plného provozu září 2019,
o požadavky na využití haly TJ Sokolem Řepy.



Restituce:
o požadavek na osobní prohlídku pozemku soudkyní.



Ostatní:
o oddílu nohejbalu,
o zdravotní kardio prohlídky v oddíle fotbalu,
o dne 22. června 2019 - oslava 95 let trvání oddílu fotbalu,
o úprava webových stránek oddílu volejbalu,
o možnosti úpravy venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),
o sdílení společných informací s ostatními spolky na webových stránkách MČ P17,
o činnost oddílu inline bruslení – SPV,
o přerušení dodávka e.e. do objektu tesko dne 17. dubna bude od 8:00 hod do 16:00
hod.,
o MOVE-WEEK - dne 28. května 2019 (úterý) se uskuteční na venkovním hřišti
genpor. Peřiny.
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3. Nové úkoly:






kontrola úklidu a stavu majetku, případné zjištěné závady zapisovat do knihy závad,
příprava a účast na valné hromadě TJ dne 23. dubna 2019,
návrh nového člena výboru ke kooptaci,
připravit požadavky na pronájmy na všech školách pro sezónu 2019/2020
zpracování požadavků na využití sportovní haly – tréninky, turnaje pro sezónu
2019/2020.

Další schůze výboru:

6. května 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 16. dubna 2019 – Malinkovičová
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