Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy
listopad – prosinec 2020
z důvodu nouzového stavu a zákazu shromažďování osob řešeno e-mailem a telefonicky
(zápis zpracován ke dni – 11. ledna 2021)

Výbor TJ:
Revizní komise:
Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

Malinkovičová L.; Trubáčková V.,
Žmolil P.; Pospíšil Z.; Rosenbaumová J.;
Bíro J.; Holasová J.; Svoboda P.;
Neužilová E. – účetní; Jiras S.;

Jiroušková J.;

Kočovský J.;

1) Kontrola úkolů.
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 platba příspěvků za I. pololetí sezóny 2020/21 – splněno,
 aktualizace seznamu pro rejstřík NSA – splněno,
 zvážení všech výdajů vzhledem ke schváleným grantovým programům a přiděleným
finančním prostředkům - trvá.
2) Body jednání:


Tesko objekt:
o oprava střechy:
o zpracován rozpočet na opravu zbývající části střechy a zateplení,
o vykradení garáže:
o 26. října doručeno oznámení pojišťovny Allianz o uznání pojistné události,
o požadavek na navýšení pojistného plnění proti krádeži včetně prostor
garáže,
o bezpečnostní zařízení:
o namontování bezpečnostní hlídací zařízení,
o využití místností:
o propojení místností č. 37 a 36, na náklady oddílu volejbalu,
o vymalování místnosti kanceláře oddílu fotbalu,
o vymalování soklu chodby v teskáči,
o pártystany:
o objednání konstrukce k malému pártystanu,
o vytápění:
o kompletní odvzdušnění a vyregulování vytápěcího systému před začátkem
topné sezóny, v době nouzového stavu nastaven režim vytápění pouze na
temperování,
o kontrola řídící jednotky kotelny, nastavení časového diagramu pro vytápění
jednotlivých větví, včetně kontroly software pro ovládání přes PC,
o provedení revizí a zákonných kontrol:
o proškolení BOZP,
o školení BOZP sportovního centra v Řepích,
o stav elektroměrů:
o dne 30. prosince 2020 provedeny odečty elektroměrů,
o odeslána žádost o vystavení faktury k 31. prosinci 2020 na E-ON
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Úkoly správce:
o provádění úklidu s přihlédnutím na omezený provoz z důvodu nouzového stavu,
o provedení úprav v místnosti správce,
o prostor pro čistící a desinfekční,
o demontáž sociálního zařízení v prostorách správce, ponechat ohřívač TV, ponechat
baterii a přívod teplé a studené vody a instalovat výlevku pro potřeby,
o označení WC muži – tři kabinky (personál, klub sportovců a sportovci),
o revize nářadí a pracovních pomůcek,
o vybetonování prahu u zadního vchodu do objektu tesko,
o výměna sprchových hlavic ve sprchách muži i ženy,
o výměna zámku v místnosti kotelny,
o řešení aktuálních závad.



Pozemek kolem objektu tesko a restituce:
o dne 19. října 2020 se uskutečnilo jednání na MČ P17 z důvodu odvolání se proti
rozsudku – restituce pozemku kolem objektu tesko.



Antukové kurty:
o požadované úpravy zasíťování,
o žádost v dotačním programu MHMP na rok 2021 na rekonstrukci antukových kurtů
ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech.



MČ P17:
o prodloužení Smluv o výpůjčce na fotbalové hřiště i antukové kurty na dobu 5 let –
do 31. prosince 2026,
o žádost TJ o souhlas s podáním žádosti o rekonstrukci antukových kurtů a souhlas
s dofinancováním – povinná spoluúčast 20%,
o dne 30. listopadu 2020 žádosti schváleny, usnesení podepsáno p. starostkou
a místostarostou.



Pronájmy:
o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova,
o smlouvy na nedělní pronájmy pro rekreační volejbalisty SPV,
o smlouvy pro pronájem antukových kurtů pro oddíl volejbalu.



Členská základna + příspěvky:
o výběr příspěvků za II. pololetí sezóny 2020/21 – pozastaveno do ukončení
nouzového stavu a zahájení možnosti amatérského sportování.



Účetnictví:
o seznam přijatých faktur, rozdělení faktur na jednotlivá střediska a grantové
programy,
o pronájem Klubu sportovců v roce 2020.



Granty a dotace:
2020
o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020:
o Grant MŠMT – Můj Klub 2020,
o Grant MČ P17,
o Grant VAFO,
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o Grant FAČR:
2021:
o Grant NSA Můj klub 2021,
o Grant MHMP na rok 2021,
o Grant NSA Provoz a údržba 2021,
o Grant ČEZ.


Rejstřík MŠMT – nově rejstřík NSA:
o provedena aktualizace dat v rejstříku NSA.



Evidence údajů o skutečných majitelích
o evidenci do rejstříku skutečných majitelů.

3) Nové úkoly:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 určení a označení výdajových dokladů vzhledem ke schváleným grantovým
programům a přiděleným finančním prostředkům,
 připravit vyúčtování jednotlivých grantových programů,
 připravit návrhy na snížení plateb za II. pololetí.
Další schůze výboru:

dle data ukončení nouzového stavu, případně elektronicky
pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ

Ing. Lenka
Malinkovičová
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