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Zápis ze schůze TJ Sokol Řepy 18. května 2020 
(zápis zpracován ke dni – 1. června 2020) 

 

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

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

Revizní komise: Svoboda P.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní; Jiras S.; 

Nepřítomni:   

Omluveni:  Schlosser K; Marek M.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

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

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

faktura účtována - splněno, 

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

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

 příprava VH TJ Sokola Řepy – trvá, termín posunut z důvodu nouzového stavu na 

23. června 2020. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o smlouvy o dodávce elektrické energie na roky 2022 a 2023, termíny plateb záloh, 

o oplechování oken z vně teskáče, 

o oprava střechy, základní oprava, nahlášení pojistné události, informace pojišťovny 

Allianz o uzavření pojistné události a přiznání finančního plnění, 

o oprava elektropřípojky, 

o vykradení garáže a odcizení traktoru na sekání trávy, křovinořezu a rozmetadla, vše 

nahlášeno PČR, zpracováno požadované vyčíslení škody způsobené krádeží, škoda 

nahlášena pojišťovně Allianz, potvrzení nahlášení pojistné události, 

o oprava zadního vstupu, výměna plastové výplně za drátosklo,  

o dobetonování prahu zadního vchodu,  

o montáž bezpečnostní hlídací zařízení na zadní vchod TJ a vrata plechové garáže, 

o využití místnosti č. 30 - bude sloužit do opravy plechové garáže jako sklad traktoru 

a ostatního zařízení, 

o místnost č. 36 bude využita oddílem volejbalu, schváleno propojení místností č. 37 

a 36, 

o objednání náhradních dílů pro pártystany, 

o příprava teplé vody, výměna elektrického ohřívače TV a výměna splachovacího 

ventilu na WC ženy, 

o vytápění, výměna všech radiátorů v Klubu sportovců, vyregulování vytápěcí 

soustavy a tlaková zkouška, kontrola software pro ovládání kotlů přes PC, 

o provedení revizí a zákonných kontrol, revize elektrického zařízení, provedení revize 

instalovaných spotřebičů a pohyblivých přívodů, revize elektrokotelny. 

 

 Správce:  

o sepsána DPP s novým správcem. 

o kontrola kompletnosti všech klíčů od všech místností. 
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 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o bez informací ohledně stavu restitučního řízení a vlastnických vztahů na parcele, 

zajištění výpisu z katastru nemovitostí na parcelu č. 45/1, 

o špatný stav příjezdové komunikace k fotbalovému hřišti (velké výmoly) a stojící 

voda u objektu tesko (vše parcela č. 45/1),  

o instalace TOI TOI zařízení u skateboardového hřiště, 

o možnosti stavby pergoly. 

 

 Hřiště:  

o nákup nového traktoru pro úpravu travnaté plochy fotbalového a nového 

křovinořezu. 

 

 Antukové kurty: 

o žádost na radu MČP17 na doplnění zasíťování pozemku s antukovými kurty. 

 

 Smlouvy: 

o zpracována žádost adresovanou radě MČP17, o 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 ukončení pronájmu místnosti (firma Aldia) k datu 1. dubna 2020, 

o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova, 

o vystěhování cvičebního nářadí pro SPV ZŠ J. Wericha. 

 

 Valná hromada TJ - volební: 

o uskuteční se dne 23. června 2020 v Klubu sportovců od 17:30 hod., 

o ustanovení zástupce MČP17 do kontrolní komise TJ – místostarosta pan J. Bíro 

o příprava programu, delegačních lístků, prezenčních listin, pozvánek, zprávy 

o činnostech jednotlivých oddílů a odboru SPV. 

 

 Sportovní centrum Řepy (dále jen „SC“): 

o dotaz na možnost pronájmu pro oddíly TJ Sokola Řepy, do 31. května 2020 bez 

odpovědi, 

o z důvodu nouzového stavu bylo odloženo otevření sportovního centra Řepy, 

o webové stránky SC – prozatím nutná rezervace na vše: https://sc-repy.cz/ 

o dne 5. května 2020 otevřeny beach kurty – cena 200 – 250 Kč/hod., 

o dne 11. května 2020 otevřena sportovní hala – ceny: 

 celá hala 1980 Kč/hod.,  

 2/3 haly 1510 Kč/hod., 

 1/3 haly 730 Kč/hod. 

o dne 25. května 2020 otevřen bazén – ceny: 

 vstup všední den 110 – 180 Kč dle délky pobytu, 

o dne 25. května 2020 otevřen wellness - ceny: 

 vstup dospělý 210 Kč/2 hod., svátek 280 Kč/2 hod.,  

 vstup senior 180 Kč/2 hod., svátek 230 Kč/2 hod. 

 

 

 

 

https://sc-repy.cz/
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 Účetnictví: 

o zpracována účetní uzávěrka, 

o systémem per rollam schváleny odměny pracovníkům TJ a trenérům v měsících 

březen a duben, 

o veřejná sbírka na nákup nového traktoru, účet TJ s textem TRAKTOR a VS: 10222.  

 

 Granty a dotace: 

2019 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2019, 

o neschválení dofinancování MČP17,  

o komunikace s MHMP – e-mail ze dne 28. února 2020, 

o dne vrácení částky na 0,5 mil. Kč na účet MHMP,  

o dne 10. března 2020 – odeslán formulář pro vrácení dotace, 

o Grantový program MŠMT – Můj klub 2019, 

o vyúčtováno 9. února 2020, 

o Grant MČ P17, 
o vyúčtováno dne 4. března 2020, 

o Grant MHMP prostřednictvím svazu (FAČR), 
o termín vyúčtování do 31. května 2020. 

2020 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020, 

o 31. října 2019 podaná žádost, 

o termín pro projednání žádosti posunut MHMP na 30. června 2020. 

o Grant MŠMT – Můj Klub 2020, 

o dne 10. listopadu 2019 podaná žádost, 

o dne 27. dubna 2020 doručeno rozhodnutí o přidělení dotace, 

o Grant MČ P17, 

o podání žádosti do 6. března 2020, 

o 20. května 2020 zastupitelstvem MČP17 schválena dotace. 

 

 Rejstřík MŠMT: 

o žádost ohledně aktualizace rejstříku MŠMT od Národní agentury sportu PTU, VIS, 

pan Komárek – MŠMT), 

o rejstřík zpracován a doplněn dle požadavků MŠMT.  

 

 110 let TJ Sokol Řepy: 

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

o článek do Řepské 17 ohledně historie TJ, 

o vložení informace o 110 let TJ na webové stránky. 

 

 Ostatní: 

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

o 12. března 2020 – účast na semináři PTU, 

o 4. dubna 2020 byl zrušen ples volejbalistů (oddíl volejbalu), 

o připojení internetu a smlouvy s O2, 

o 12. května 2020 Valná hromada PTU zrušena, termín přesunut na 30. září 2020, 

o 21. května 2020 MoveWEEK – zrušeno bez náhrady, 

o instalace tabule TJ SOKOL ŘEPY – včetně nasvětlení, 

o žádost o možnost založení oddílu basketbalu - Lukáš Pokorný, pozván na další 

jednání výboru, 
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o v době nouzového stavu řešena část problémů a úkolů elektronickou komunikací,  

o podepsána objednávka na TOI TOI na antukové kurty, 

o zaplacen kredit pro posílání zpráv datovou schránkou do neveřejné sféry. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 příprava VH TJ Sokola Řepy – 23. června 2020. 

 

 

 

Další schůze výboru:  10. srpna 2020 – pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

 


