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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 3. února 2020 
(zápis zpracován ke dni – 16. února 2020) 

 

Účast: Malinkovičová L.; Trubáčková V., Jiroušková J.; Kočovský J.; 

Žmolil P.; Pospíšil Z.; Rosenbaumová J.; 

Revizní komise:  

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:  Marek M.; 

Omluveni:  Schlosser K; Svoboda P.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 zaplacení příspěvků na II. pololetí sezóny 2019/20 do 31. ledna 2020 – nesplněno, 

probíhá, termín do 28. února 2020, 

 evidence faktur – rozdělení – označení dle grantového programu, ve kterém bude 

faktura účtována - trvá, 

 příprava vyúčtování grantu MŠMT – Můj klub 2019 – termín do 15. února 2020 - 

splněno, 

 příprava vyúčtování grantu MČ P17 – termín do 28. února 2020 - trvá, 

 hledat nového správce objektu tesko – termín do 13. ledna 2020 - splněno, 

 hledat nového správce webových stránek (worldpress) – termín do 13. ledna 2020 - 

splněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o dodavatel elektrické energie: 

 podepsána nová smlouva na dodávku silové energie na rok 2021, 

o oplechování oken z vně teskáče: 

 oplechování plastových oken M. Šauera v celkové výši 4 744 Kč dosud 

nebylo provedeno, 

o oprava střechy: 

 z důvodu velkého větru došlo dne 10. února 2020 k uvolnění plechů 

(uvolnění šroubů držící plechy), ještě téhož večera byly plechy provizorně 

ukotveny a dne 11. února 2020 provedeno nové ukotvení/upevnění plechů, 

 událost byla nahlášena pojišťovně, 

o využití místností: 

 došlo ke kompletnímu přestěhování místnosti č. 30 a místnosti č. 31, 

 náhradní díly pro pártystany, 

o příprava teplé vody: 

o výměna vadného ohřívače TV, nabídka a následná realizace byla schválena 

výborem TJ, termín realizace do 29. února 2020,  

o vytápění: 

 bude provedena kontrola řídící jednotky kotelny, nastavení časového 

diagramu pro vytápění jednotlivých větví, včetně kontroly software pro 

ovládání přes PC, 

o provedení revizí a zákonných kontrol: 

 provedení kontroly všech revizních zpráv (elektro, BOZP, požární ochrana, 

elektrokotelna, hromosvody…) a jejich platnost. 
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 Správce:  

 novým správcem výborem TJ ustanoven pan Svatopluk Jiras, bude sepsána DPP. 

 

 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, 

 špatné osvětlení hřiště ZŠ Socháňová, 

 špatný stav příjezdové komunikace k fotbalovému hřišti. 

 

 Antukové kurty: 

 zamítnutí dofinancování projektu rekonstrukce volejbalových kurtů, 

 nutno vrátit 0,5 mil. Kč na účet MHMP se zasláním usnesení zastupitelstva MČP17. 

 

 Smlouvy: 

 DPP s novým správcem S. Jirasem,  

 Smlouva o dodávce elektrické energie na rok 2021, 

 prodloužení obou smluv o výpůjčce na fotbalové hřiště i antukové kurty z důvodu 

povinné přílohy těchto smluv k žádostem o grant, s povinnou platností na min. dobu 

5. let ode dne podání žádosti. 

 

 Pronájmy: 

o podepsaná smlouva o podnájmu ze ZŠ Dědina pro oddíl rekreačního volejbalu do 

14. června 2020,  

o E. Neužilová (firma Aldia) ukončení pronájmu místnosti č. 36, 

o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova. 

 

 Valná hromada TJ - volební: 

o termín - 29. dubna 2020 v Klubu sportovců od 17 hod., 

o příprava:  

 program, pozvánky, delegační lístky, usnesení,  

 příprava kandidátů do výboru TJ a revizní komise, 

 delegáta pro RK z MČP17,  

 zprávy o činnostech jednotlivých oddílů a odboru SPV,  

 příprava zprávy o činnosti TJ, 

 výsledovka analyticky a po střediscích, 

 zpráva revizní komise. 

 

 Sportovní hala:  

o dne 12. února 2020 proběhla schůzka L. Malinkovičové s ředitelem SC Řepy 

a jednatelem společnosti „Zdravá 17“ ohledně možnosti využití SC pro oddíly TJ 

Sokola Řepy, 17. března plánováno otevření SC. 

 

 Účetnictví: 

o ukončena smlouva o vedení účtu u České spořitelny, 

o selekce faktur pro grant, 

o provedeno vyúčtování elektřiny za rok 2019. 

 

 Příspěvky: 

 příspěvky za druhé pololetí sezóny 2019/2020 budou vybrány do 28. února 2020. 
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 Granty a dotace: 

2019 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2019, 

 neschválení dofinancování MČP17, vrácení částky na 0,5 mil. Kč na účet 

MHMP,  

o grantový program MŠMT – Můj klub 2019, 

 termín vyúčtování do 15. února 2020, 

 vyúčtováno 9. února 2020, 

o Grant MČ P17 

 termín vyúčtování do 28. února 2020, 

o Grant MHMP prostřednictvím svazu (FAČR) 

 termín vyúčtování do 31. května 2020, 

2020 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020, 

 31. října 2019 podaná žádost, 

o Grant MŠMT – Můj Klub 2020 

 dne 10. listopadu 2019 podaná žádost, 

o Grant MČ P17 

 podání žádosti do 6. března 2020, 

 požádat o navýšení příspěvku na pronájmy, z důvodu vysokých cen nového 

sportovního centra v Řepích. 

 

 Restituce: 

o výbor TJ nemá žádné nové informace o posunu v jednání a řízení ohledně pozemků. 

 

 110 let TJ Sokol Řepy: 

 zajištění reklamních předmětů pro TJ Sokol Řepy u příležitosti 110 let od založení 

TJ, 

 článek do Řepské 17 ohledně historie TJ. 

 

 Ostatní: 

o webové stránky TJ, 

o 22. února 2020 – schůzka trenérů fotbalu,  

o 7. března 2020 se uskuteční sportovní zábava (oddíl fotbalu), 

o 4. dubna 2020 se uskuteční ples volejbalistů (oddíl volejbalu), 

o připojení internetu a smlouvy s O2, 

o 12. května 2020 Valná hromada PTU, 

o 21. května 2020 MoveWEEK. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 zaplacení příspěvků na II. pololetí sezóny 2019/20 do 28. února 2020,  

 evidence faktur – rozdělení – označení dle grantového programu, ve kterém bude 

faktura účtována, 

 příprava vyúčtování grantu MČ P17 – termín do 28. února 2020, 

 podání žádosti o grant MČ P17 – termín 6. března 2020, 

 příprava VH TJ Sokola Řepy. 

 

Další schůze výboru:  23. března 2020 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Zapsala: 16. února 2020 – Malinkovičová 


