Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 14. října 2019
(zápis zpracován ke dni – 10. listopadu 2019)

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

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

1. Kontrola úkolů:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 do 30. září 2019 prostudovat grantový program MHMP pro rok 2020! – splněno,
 do 20. září 2019 zaslat L. Malinkovičové návrhy na požadavky do grantu „Dobré
sousedství“ - splněno,
 osvěta ohledně třídění odpadu, využívání nových popelnic na plast a papír! – splněno,
 kontrola stavu šaten a sociálního zařízení (úklid, koše, osvětlení, okna) po ukončení
tréninků oddílu fotbalu! – trvá.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o WC muži:
 problémy se stále zapnutým osvětlením,
 výměna částečně prosklených dveří za dveře plné a osazení automatického
zavírání (Brano),
o dodavatel elektrické energie:
 fakturace k 1. lednu každého roku,
o okapy:
 výměna a oprava okapů a svodů,
o oplechování oken z vně teskáče:
 cenová nabídka na chybějící oplechování plastových oken,
o využití místností:
 zamykání skladu
 přestěhování věci do místnosti č. 30 a vystěhování všech věcí z místnosti
č. 31,
 kontrola pártystany,
o odpad:
 řešeno třídění a separace odpadu,
o teplá voda:
 problémy s tlakem teplé vody přetrvávají,
 zpracování cenové nabídky na výměnu stávajících nevyhovujících
(zejména kovových) rozvodů
 archiv TJ, najít staré výkresy rozvodu TV
 následně řešit stav a výměnu zásobníkových ohřívačů vody,
o úklid:
 nákup hygienických „puků“ pro odstranění vodního kamene na pisoárech,
o vytápění:
 výpadek vytápění, resetu kotlů a nastavení systému,
 zamykání kotelny.
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 Správce:
o zpracování cenového návrhu na výměnu potrubí TV,
o kontrola špatného napojení střechy objektu tesko.
 Hřiště:
o uskladnění branek a případně traktůrku pro odklizení sněhu pod nový přístřešek,
o vyčištění (vyzametání) a následné vysypání novým gumovým granulátem na ZŠ
genpor. Peřiny,
o vysekání narostlé trávy a náletových křovin v prostoru skateparku, zejména těch,
které prorůstají síťováním.
 Antukové kurty:
o dofinancování projektu rekonstrukce volejbalových kurtů:
o jednání na MČ P17 – za přítomnosti starostky, J. Synkové, a místostarostů
p. J. Bíra a M. Marka, za TJ účast L. Malinkovičové, V. Sedláčkové
a D. Jansíka,
o předložen projekt rekonstrukce a položkový rozpočet,
o žádost rady o schválení dofinancování, rada zasedala 23. října 2019,
o projekt projednán na stavebním úřadu MČ P17 dne 14. října 2019,
o termín realizace stavby listopad 2019 – duben 2020,
o podmínky smlouvy,
o předložení veřejnoprávního titulu, popřípadě čestného prohlášení,
o snížení finančního příspěvku ze strany MČ P17 na rok 2020 v případě dofinancování
rekonstrukce antukových kurtů.


Smlouvy:
o v ukončení mandátní smlouvy se správcem k termínu 31. prosince 2019,
o řešena změna smlouvy o pronájmu Klub sportovců.



Pronájmy:
o smlouva pro oddíl volejbalu na pronájem haly v Ruzyni,
o pronájem pro rekreační oddíl volejbalu na ZŠ na Dědině.



Sportovní hala:
o záměr na provozování SC, předpokládaná cen 2 000 Kč/halu, 700 Kč za 1/3 haly,
k dispozici 11 šaten á 20 lidí, předpokládané zahájení provozu 1. prosince 2019,
o uspořádání tréninku v nové sportovní hale s možností využití plaveckého bazénu,
o upuštěno od požadavku na uspořádání Seniorského víceboje – 1. prosince 2019 ve
SC z důvodu dosud neznámého termínu otevření SC a přetrvávajících problémů
s provozem.



Účetnictví:
o dne 23. října 2019 doručeno rozhodnutí MŠMT na poskytnutí dotace z grantového
programu Můj Klub 2019,
o finanční prostředky byly dne 8. listopadu 2019 připsány na účet TJ.



Příspěvky:
o fotbal - navýšení oddílových příspěvků pro nové pololetí.



Granty a dotace:
2019
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2019,
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 rekonstrukce antukových kurtů,
o grantový program MŠMT – Můj klub 2019,
 23. října doručeno rozhodnutí,
 8. listopadu 2019 – finanční prostředky připsány na účet,
 doklady pro vyúčtování – od 1. ledna do 31. prosince 2019,
 termín vyúčtování do 15. února 2020.
o Grant MČ P17,
o Grant MHMP prostřednictvím svazu (FAČR),
o Grant „Dobré sousedství“ letiště Praha
 zpracována žádost.
2020
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020,
 31. října 2019 podaná žádost,
 opatření III – provoz sportovního zařízení,
 požádáno MČP17 o prodloužení smlouvy o výpůjčce.
o Grant MŠMT – Můj Klub 2020
 dne 10. listopadu 2019 podaná žádost.



Restituce:
o výbor TJ nemá žádné nové informace o posunu v jednání a řízení ohledně pozemků
.
Ostatní:
o nové webové stránky oddílu volejbalu - https://volejbalrepy.proweb.cz/,
o propojení webových stránek TJ a stránek oddílu volejbalu a žádost o umístění loga
sponzorů,
o možnosti úpravy venkovních stěn objektu tesko grafikem (sgrafity),
o výzva ČS k navýšení zůstatku na účtu spojená s výpovědí smlouvy o vedení účtu,
o porucha traktoru na sekání trávy – prasklá hřídel, řešeno opravou v servisu,
o vypnutí vody pro kropení hřiště, včetně kontrolního odečtu,
o zesílení signálu wifi v místnosti rozhodčího.

3. Nové úkoly:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 kontrola stavu šaten a sociálního zařízení (úklid, koše, osvětlení, okna) po ukončení
tréninků oddílu fotbalu!
 evidence faktur – rozdělení – označení dle grantového programu, ve kterém bude
faktura účtována.
Další schůze výboru:

25. listopadu 2019 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Zapsala: 10. listopadu 2019 – Malinkovičová
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