Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 6. května 2019
(zápis ke dni zpracování – 19. května 2019)

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

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

1. Kontrola úkolů:
 kontrola úklidu a stavu majetku, případné zjištěné závady zapisovat do knihy závad –
neplní se, trvá,
 příprava a účast na valné hromadě TJ dne 23. dubna 2019 - splněno,
 návrh nového člena výboru ke kooptaci (za J. Honzíka) - splněno,
 připravit požadavky na pronájmy na všech školách pro sezónu 2019/2020 – termín do
6. května 2019 - trvá,
 zpracování požadavků na využití sportovní haly – tréninky, turnaje pro sezónu
2019/2020 - termín do 6. května 2019 – trvá (splněno volejbal).
2. Body jednání:


Kooptace nového člena výboru:
o valná hromada TJ schválila na svém jednání dne 23. dubna 2019 na návrh oddílu
volejbalu novou členku výboru TJ – MUDr. Janu Jirouškovou,
o na webové stránky TJ byly vloženy kontakty na aktuální členy výboru.



Tesko objekt:
o změna dodavatele elektrické energie – z PRE na E.ON od 1. září 2019
o provedena oprava hromosvodu, 29. dubna 2019 vystaven dodatek k revizní zprávě
s informací o odstranění závad,
o dne 11. května 2019 proběhla brigáda za účelem opravy obvodového pláště objektu
tesko,
o řešeny problémy s okapy na straně, kde okapy nebyly vyměněny. Zjištěny špatné
spoje, které byly následně opraveny,
o výměna všech vnitřních dveří v objektu tesko – za lítacíma dveřma (kromě
sekretariátu a firmy Aldia),
o vyklizení místnosti č. 30 (bude sklad) a zprovoznění kabiny – místnost č. 31,
o zapisování veškeré činnost správce do knihy závad, následně kontrola ze strany
výboru,
o zakoupení popelnic na tříděný odpad (papír + plasty) a umístění před objektem
tesko, včetně zajištění proti odcizení,
o problémy s tlakem teplé vody přetrvávají, stále v řešení, zdokumentování rozvodů
vody v objektu tesko, možnosti osazení vodoměru, zakreslení rozvodů vody,
s vyznačením možného bodu nového napojení na vodovodní řád.



Hřiště:
o uskladnění branek a případně traktůrku pro odklizení sněhu pod nový přístřešek na
ZŠ genpor. Peřiny,
o spotřeba vody na závlahu fotbalového hřiště, kontrola odečtu a zajištění čtvrtletní
zálohové platby.
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Pronájmy:
o požadavky na pronájmy na školách pro sezónu 2019/2020 na všech školách.



Účetnictví:
o rozvaha a výkaz zisku a ztrát, daňové přiznání, zveřejnění u příslušných institucí.



Granty a dotace:
2018
o Dotace FAČR,
2019
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020 – antukové kurty,
o grantový program MŠMT – Můj klub 2019,
o Grant MČ P17.



Sportovní hala:
o požadavky na využití sportovní haly – tréninky, turnaje pro sezónu 2019/2020.



Oslava trvání oddílu fotbalu (na starost J. Kočovský a P. Žmolil):
o dne 22. června 2019 plánována oslava 95 let trvání oddílu fotbalu,
o pohár, program, reklama.



Ostatní:
o založení oddílu nohejbalu,
o úprava webových stránek oddílu volejbalu,
o možnosti úpravy venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),
o MOVE-WEEK – ve spolupráci s ČASPV , termín 28. května 2019 (úterý) na
venkovním hřišti genpor. Peřiny,
o letní grilování studentů VŠ Ambis dne 25. června 2019,
o 22. května „Řepy se hýbají“,
o valná hromada,
o fotbalový turnaj v turnaj v Rakousku,
o nové trenérské licence v oddíle fotbalu.

3. Nové úkoly:
 připravit požadavky na pronájmy na všech školách pro sezónu 2019/2020 – termín do
31. května 2019,
 zpracování požadavků na využití sportovní haly – tréninky, turnaje pro sezónu
2019/2020 - termín do 31. května 2019 – oddíl fotbalu.
Další schůze výboru:17. června 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ
Zapsala: 19. května 2019 – Malinkovičová
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