Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 25. listopadu 2019
(zápis zpracován ke dni – 20. prosince 2019)

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

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

1. Kontrola úkolů:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 kontrola stavu šaten a sociálního zařízení (úklid, koše, osvětlení, okna) po ukončení
tréninků oddílu fotbalu - plněno!
 evidence faktur – rozdělení – označení dle grantového programu, ve kterém bude
faktura účtována - trvá.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o oprava elektropřípojky
 ve dnech 20. – 21. listopadu byla zjištěna závada na přívodu elektřiny do
objektu tesko, řešeno firmou Jelínek, provedena detekce vady a následně
oprava,
o WC muži:
 provedena výměna částečně prosklených dveří za dveře plné a osazení
automatického zavírání (Brano),
o dodavatel elektrické energie:
 fakturace k 31. prosinci 2019,
 nová smlouva na dodávku silové energie na rok 2021,
o využití místností:
 přestěhování věci do místnosti č. 30, která bude sloužit jako sklad
a vystěhování všech věcí z místnosti č. 31, která bude sloužit jako kabina
týmu (šatna),
 úklid na chodbě objektu tesko a v místnosti č. 4 – rozhlas + kotelna,
o teplá voda:
o oprava rozvodů teplé vody provedena ve dnech 2. – 3. prosince,
o vytápění:
 řešen výpadek vytápění (naposledy 17. prosince 2019), nutnost resetu kotlů
a nastavení systému, pravděpodobně chybná řídící jednotka kotelny, nutná
výměna.

 Správce:
 ukončena Mandátní smlouva na základě dohody k 31. prosinci 2019,
 hledání nového správce.
 Hřiště:
 uskladnění branek a případně trakturku pro odklizení sněhu pod nový přístřešek
a požadavek oddílu fotbalu na vyčištění (vyzametání) a následné vysypání novým
gumovým granulátem na ZŠ genpor. Peřiny řešeno třístrannou schůzkou,
 řešeno špatné osvětlení hřiště ZŠ Socháňova.
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 Antukové kurty:
o dofinancování projektu rekonstrukce volejbalových kurtů.


Pronájmy:
o pronájem haly v Ruzyni,
o smlouva o bezplatném pronájmu Sokolovny s KC Průhon pro potřeby uspořádání
plesu volejbalistů,
o od 1. února 2020 ukončen dohodou pronájem firmě ALDIA (účetnictví E.
Neužilová).



Sportovní hala:
o zkušební doba prodloužena o další tři měsíce – do 29. února 2020.



Účetnictví:
o selekce faktur dle grantů, ve kterých budou vyúčtovány,
o nová smlouva o vedení účetnictví,
o zrušení účtu TJ u ČS.



Příspěvky:
 příspěvky za druhé pololetí sezóny 2019/2020 budou vybrány do 31. ledna 2020.



Granty a dotace:
2019
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2019,
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,
o Grant MŠMT – Můj Klub 2020.



Ostatní:
o nové webové stránky oddílu volejbalu - https://volejbalrepy.proweb.cz/,
o zesílení wifi sítě, dosah do místnosti rozhodčí,
o oslava 110 let TJ Sokola Řepy bude probíhat během celého roku, všechny akce
v roce 2020 budou označeny tímto logem,
o 3. března 2020 se uskuteční sportovní zábava (oddíl fotbalu),
o 4. dubna 2020 se uskuteční ples volejbalistů (oddíl volejbalu),
o PF 2020.

3. Nové úkoly:
 zaplacení příspěvků na II. pololetí sezóny 2019/20 do 31. ledna 2020,
 evidence faktur – rozdělení – označení dle grantového programu, ve kterém bude
faktura účtována,
 příprava vyúčtování grantu MŠMT – Můj klub 2019 – termín do 15. února 2020,
 příprava vyúčtování grantu MČ P17 – termín do 28. února 2020,
 hledat nového správce objektu tesko – termín do 13. ledna 2020,
 hledat nového správce webových stránek (worldpress) – termín do 13. ledna 2020.
Další schůze výboru:
13. ledna 2020 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ
Zapsala: 20. prosince 2019 – Malinkovičová
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