Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 9. září 2019
(zápis zpracován ke dni – 18. září 2019)

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

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

1) Kontrola úkolů:
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 - splněno,
 osvěta ohledně třídění odpadu, využívání nových popelnic na plast a papír - trvá!
 kontrola osvětlení a oken u šaten a sociálního zařízení po ukončení tréninků oddílu
fotbalu - trvá!
2) Body jednání:


Tesko objekt:
o dodavatel elektrické energie:
 ke dni 30. srpna 2019 – sepsán stav podružných
 od 1. září je dodavatelem EON distribuce,
 doručena finální faktura PRE,
o okapy:
 dokončení výměny a opravy okapů a svodů,
o oplechování oken z vně teskáče:
 řešeno chybějící oplechování plastových oken a v případě deště zatékání za
obvodové desky a rozmáčení desek,
o využití místností:
 přestěhování věci do místnosti č. 30 a vystěhování všech věcí z místnosti
č. 31, která bude sloužit jako kabina týmu (šatna),
o odpad:
 popelnice na tříděný odpad (papír + plasty), zajištění proti odcizení, odvoz
odpadků – do kontejnerů na ulici Engelmüllerova
 třídění odpadu členy TJ,
 odpadkové koše v jednotlivých kabinách, požadavek na třídění odpadu,
o teplá voda:
 problémy s tlakem teplé vody v řešení, nutno zdokumentovat rozvody vody
v objektu tesko a jejich zakreslení,
 následně vypracovat projekt a rozpočet na nové rozvody teplé vody ve
sprchách muži a ženy s umístěním zásobníkových ohřívačů vody co
nejblíže místa odběru,
o úklid.

 Správce:
 kontrola činnosti správce,
 prohlídka rozvodů teplé a studené vody, cenový návrh na změnu rozvodů, návrh na
výměnu potrubí, výměnu ohřívačů TV, popřípadě nové umístění,
 kontrolu špatného napojení střechy,
 kontrolu kotlů a topného systému, příprava na topnou sezónu.
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 Hřiště:
 uskladnění branek a případně trakturku pro odklizení sněhu pod nový přístřešek,
hřiště UMT, ZŠ genpor. Peřiny,
 požadavek oddílu fotbalu na vyčištění (vyzametání) a následné vysypání novým
gumovým granulátem na ZŠ genpor. Peřiny,
 vysekání narostlé trávy a náletových křovin v prostoru skateparku, zejména těch,
které prorůstají síťováním.
 Antukové kurty:
o dofinancování projektu rekonstrukce volejbalových kurtů:
o realizační projekt s položkovým rozpočtem,
o rámcové posouzení výše dofinancování projektu MČ,
o výběrové řízení na dodavatele,
o termín realizace stavby listopad 2019 – duben 2020,
o podmínky smlouvy,
o termín pro předložení veřejnoprávního titulu, popřípadě čestného
prohlášení.


Pronájmy:
o pronájmy na ZŠ genpor. Peřiny (Socháňova, Laudova),
o smlouvy na ZŠ J. Wericha,
o pronájem na ZŠ na Dědině.



Sportovní hala:
o schůzka s ředitelem SC Řepy,
o zkušební provoz,
o záměry na provozování haly, schválení smluv,
o předpokládané ceny za pronájem.



Nabídka sportovní činnosti TJ:
o rozvrhy nabídky činnosti,
o umístění na webové stránky TJ do sekce „DOKUMENTY“a sekce „ROZVRHY“.



Účetnictví:
o ekonomická opatření z důvodu dosavadního nepřidělení finančních prostředků ze
strany MŠMT.



Příspěvky:
o navýšení příspěvků,
o příspěvky pro neregistrované mladé hráče,
o smlouva o pronájmu na ZŠ genpor. Peřiny.



Granty a dotace:
2019
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,
o grantový program MŠMT – Můj klub 2019,
o Grant MČ P17,
o Grant MHMP prostřednictvím svazu (FAČR)
o Grant „Dobré sousedství“ letiště Praha
2020
o Celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020.
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Ostatní:
o úprava webových stránek oddílu volejbalu,
o úpravy venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),
o kontrola stavu, množství a druhu pártystanu,
o upomínka na zaplacení poplatků za rozhlas.

3) Nové úkoly:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 do 30. září 2019 prostudovat grantový program MHMP pro rok 2020!
 do 20. září 2019 návrhy na požadavky do grantu „Dobré sousedství“.
 osvěta ohledně třídění odpadu, využívání nových popelnic na plast a papír!
 kontrola stavu šaten a sociálního zařízení (úklid, koše, osvětlení, okna) po ukončení
tréninků oddílu fotbalu!

Další schůze výboru:

14. října 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 18. září 2019 – Malinkovičová
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