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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 17. června 2019 
(zápis zpracován ke dni – 27. června 2019) 

 

Účast: Malinkovičová L.; Rosenbaumová J.; Sedláčková V., Z. Pospíšil, 

Žmolil P.; Jiroušková J.; 

Revizní komise: Svoboda P.; Schlosser K.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní; Remiš D. – správce; 

Nepřítomni:   

Omluveni:  Kočovský J.; Marek M.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 připravit požadavky na pronájmy na všech školách pro sezónu 2019/2020 – termín do  

31. května 2019 - splněno, 

 zpracování požadavků na využití sportovní haly – tréninky, turnaje pro sezónu 

2019/2020 - termín do 31. května 2019 – oddíl fotbalu - splněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o dodavatel elektrické energie: 

 provedena změna dodavatele elektrické energie, 

 kontrola stavu elektroměrů ze strany TJ a PRE, 

o okapy:  

 dne 23. června vyměněny svody (v zadní části objektu), dále je nutno 

provést další úpravy, dle zpracované cenové nabídky, 

 rozpočet schválen výborem TJ elektronicky,  

o vnitřní dveře: 

o výměně všech vnitřních dveří se odsouvá a bude provedena dle finančních 

prostředků TJ,  

o využití místností: 

 v místnosti 30 budou osazeny nové regály, 

 do skladu budou přestěhovány všechny věci ze ZŠ J. Wericha (výměna 

osvětlení), které využívalo SPV, 

 místnost č. 11 bude po dobu prázdnin – od 24. června (nastěhování věcí) do 

30. srpna 2019 zapůjčena pro skladování věcí SK Španielka Řepy,  

o odpad:  

 popelnice na tříděný odpad (papír + plasty) nakoupeny TJ Sokolem Řepy –

a budou umístěny před objektem tesko, včetně zajištění proti odcizení,  

 osvěta o třídění odpadu mezi členy TJ, 

 do každé kabiny/šatny bude umístěn plastový odpadkový koš (velikost 

kbelík) na směsný odpad, 

o teplá voda: 

 problémy s tlakem teplé vody přetrvávají, řešení do září 2019, 

o činnost správce:  

 zapisování veškeré činnosti správce, kterou prováděl na objektu tesko  

 do knihy závad budou zapisovány všechny zjištěné závady, které budou 

následně správcem objektu řešeny a opraveny, 
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o brigáda: 

 v průběhu měsíce května a června probíhaly průběžně brigády oddílu 

fotbalu na objektu tesko, byly opraveny obvodové desky, obložení 

a proveden nový nátěr. 

 

 Hřiště:  

o antukové kurty - řešeny problémy s KC Průhon a MČ P17, 

o problémy na ZŠ genpor. Peřiny - uskladnění branek a případně trakturku pro 

odklizení sněhu pod nový přístřešek,  

o vyřízení zálohové platby za odběr vody, 

o kontrola odečtu odběru vody,  

o provedení nejnutnějších prácí na rekultivaci hřiště (vertikutace, dosev – firma).  

 

 Pronájmy: 

o požadavky na pronájmy na školách pro sezónu 2019/2020 na všech školách,  

o zpracovány požadavky na využití sportovní haly a odeslány jednateli s.r.o. Zdravá 

Sedmnáctka a na vědomí Mgr. Synkové a M. Markovi. 

 

 Účetnictví: 

o přijata opatření z důvodu nedostatku finančních prostředků, 

o na stránky IS ČUS vložena „Výroční zpráva TJ Sokola Řepy za rok 2018“. 

 

 Granty a dotace: 

2019 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,  

 doručeno schválení částky 500 tis. Kč na rekonstrukci antukových kurtů, 

 varianty dofinancování nebo realizace, 

o grantový program MŠMT – Můj klub 2019, 

 do 15. června nebyla TJ přidělena dotace, další rozdělení ke dni 30. června 

2019, 

o Grant MČ P17 - přiděleno 980 tis. Kč. 

 

 Restituce: 

o do data konání výboru TJ nedošlo k žádnému posunu v jednání a řízení ohledně 

přilehlých pozemků. 

 

 Oslava trvání oddílu fotbalu (na starost J. Kočovský a P. Žmolil): 

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

o vše proběhlo dle požadavků pořadatelů. 

 

 Ostatní: 

o nové družstvo nohejbalu – domluvení podmínek využívání antukových kurtů, 

o úprava webových stránek oddílu volejbalu, 

o možnosti úpravy venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),  

o dne 28. května 2019 (úterý) se uskutečnila na venkovním hřišti genpor. Peřiny akce 

MOVE-WEEK – ve spolupráci s ČASPV, účast TV Praha, vše proběhlo dle 

požadavku pořadatele, 

o dne 25. června 2019 – proběhla akce letní grilování studentů VŠ Ambis - na 

přilehlém pozemku objektu tesko – schváleno MČ P17, s využitím objektu tesko, 

o dne 7. června 2019 – proběhl ke spokojenosti mladých fotbalistů turnaj oddílu 

fotbalu v Rakousku, 

o dne 19. června provedena kontrola stavu, množství a druhu pártystanu,  
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o dne 26. června proběhlo ukončení sezóny oddílu volejbalu s grilováním. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 připravit nové návrhy výše členských příspěvků s ohledem na finanční soběstačnost 

jednotlivých oddílů a odboru SPV – termín do 5. srpna 2019, 

 osvěta ohledně třídění odpadu, využívání nových popelnic na plast a papír! – termín 

ihned a průběžně – zejména mezi mládeží! 

 

 

 

Další schůze výboru:  5. srpna 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 27. června 2019 – Malinkovičová 

 


