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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 5. srpna 2019 
(zápis zpracován ke dni – 1. září 2019) 

 

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

Jiroušková J.; 

Revizní komise: Schlosser K.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Marek M.; Svoboda P.; 

Omluveni:  Kočovský J.; Z. Pospíšil; Remiš D. – správce; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

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, nesplněno, termín posunut 

do 9. září 2019, 

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

ihned a průběžně – trvá – do zahájení soutěží mládeže! 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o nový dodavatel elektrické energie: 

 od 1. září je dodavatelem EON distribuce, 

 čtvrtletní zálohová platba, 

o okapy:  

 výměna a oprava okapů a svodů, 

o vnitřní dveře: 

 odsun prací, 

o oplechování oken z vně objektu tesko: 

 provedení oplechování, zpracování cenové nabídky, realizace v nejkratším 

termínu, 

o využití místností: 

 místnosti č. 30 – sklad, 

 místnosti č. 31 – šatna/kabina, 

 místnost č. 11 – šatna/kabina, 

o odpad:  

 popelnice na tříděný odpad (papír + plasty),  

 osvěta o třídění odpadu, 

 plastové odpadkové koše (velikost kbelík) na směsný odpad v každé 

kabině/šatně, 

o teplá voda: 

 vypracování projektu na nové rozvody teplé vody ve sprchách muži a ženy 

s umístěním zásobníkových ohřívačů vody co nejblíže místa odběru,  

o otevřená okna: 

 problémy s ponechanými otevřenými okny ve sprchách žen i mužů. 

 

 Hřiště:  

 ZŠ genpor. Peřiny - uskladnění branek a případně trakturku pro odklizení sněhu pod 

nový přístřešek, 

 zálohová platba za vodu. 
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 Antukové kurty: 

dne 8. července proběhla schůzka se starostkou MČ a místostarosty MČ – panem Bírem 

a p. Markem, za účasti L. Malinkovičové, V. Sedláčkové: 

o řešeny problémy s KC Průhon: 

 domluvena intenzivnější komunikace mezi KC Průhon a oddílem volejbalu, 

o s vedením MČ P17 projednána žádost TJ. oddílu volejbalu na dofinancování 

projektu rekonstrukce volejbalových kurtů: 

 s vedením MČ dohodnuty kroky týkající se zpracování realizačního projektu, 

financování a realizace (listopad 2019 – duben 2020). 

 

 Pronájmy: 

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

o dne 8. července proběhla schůzka se starostkou MČ a místostarostů MČ – pana Bíra 

a p. Marka, za účasti L. Malinkovičové, V. Sedláčkové ohledně možnosti pronájmu 

sportovní haly dle zaslaných požadavků TJ a SK Španielka Řepy v nové sezóně. 

Výbor TJ byl informován o stanovisku MČ a časovém harmonogramu postupného 

uvedení haly do provozu. 

 

 Účetnictví: 

o ekonomická opatření z důvodu doposud nepřidělených finančních prostředků ze 

strany MŠMT. 

 

 Příspěvky: 

o navýšení členských příspěvků v jednotlivých oddílech, tak aby byly oddíly víceméně 

finančně soběstačné. Oddílové příspěvky nebyly upravovány (navýšeny) min 

posledních 5 let. 

 

 Granty a dotace: 

2019 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,  

 podepsání dotační smlouvy s MHMP, 

o grantový program MŠMT – Můj klub 2019, 

 podaná žádost elektronicky – DS, požadavek na 800 tis. Kč, 

 žádost upravena dle požadavku MŠMT, 

 dne 27. srpna 20190 doručena informace MŠMT o ukončení formální kontroly 

projektu, 

o Grant MČ P17 - přiděleno 980 tis. Kč, 

o Grant MHMP prostřednictvím svazu (FAČR) – podaná žádost. 

 

 Restituce: 

o nedošlo k žádnému posunu v jednání a řízení ohledně pozemků. 

 

 Ostatní: 

o úprava webových stránek oddílu volejbalu, 

o úprav venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),  

o kontrola stavu, množství a druhu pártystanu. 
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3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 

 připravit finální, schválené návrhy výše členských příspěvků s ohledem na finanční 

soběstačnost jednotlivých oddílů a odboru SPV – termín do 9. září 2019, 

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

 kontrola osvětlení a oken u šaten a sociálního zařízení po ukončení tréninků oddílu 

fotbalu! 

 

 

 

Další schůze výboru:  9. září 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 1. září 2019 – Malinkovičová 

 


