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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
leden – duben 2021 

z důvodu nouzového stavu a zákazu shromažďování osob řešeno e-mailem, telefonicky popřípadě osobně 
s jednotlivými členy výboru 

(zápis zpracován ke dni – 10. května 2021) 

 

Výbor TJ: Malinkovičová L.; Trubáčková V., Jiroušková J.; Kočovský J.; 

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

Kontrolní komise: zasláno na vědomí 

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

Nepřítomni:   

Omluveni:   

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 určení a označení výdajových dokladů vzhledem ke schváleným grantovým 

programům a přiděleným finančním prostředkům - splněno, 

 připravit vyúčtování jednotlivých grantových programů – dle termínu pro vyúčtování - 

splněno, 

 připravit návrhy na výši oddílových příspěvků za II. pololetí – na starost vedoucí oddílu 

a odboru SPV – termín do příští schůze – dle ukončení nouzového stavu - nesplněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy - žádost ČEZ opravu zbývající části střechy a zateplení – zamítnuta, 

o uzavřena nová pojistná smlouva se společností Allianz (navýšení pojistného plnění 

proti krádeži včetně prostor garáže), 

o na plechovou garáž bylo namontováno bezpečnostní hlídací zařízení, hlášení na 

mobil P. Žmolila, 

o ukončení vytápění k datu 15. května 2021,  

o dne 20. dubna 2021 zapnuty zásobníkové ohřívače TV, 

o nákup nového nábytku do nové šatny fotbalu – místnost č. 31,  

o provedeno vyrovnání pozemku i u fotbalového hřiště pomocí asfaltové frézované 

směsi. 

 

 Úkoly správce:  

o zahájení provádění úklidu s přihlédnutím na omezený provoz z důvodu nouzového 

stavu dne 12. dubna 2021, 

o úklid formou brigády oddílu volejbalu (umytí všech prostor sociálních zařízení, 

umytí oken, úklid šaten),  

o provedení úprav v místnosti správce,  

o provedení demontáže sociálního zařízení v prostorách správce,  

o oprava WC muži sportovci. 

 

 Valná hromada: 

o termín úterý 22. června 2021 od 17:30 hod., 

o příprava pozvánek na VH TJ, 

o stanovení delegátů dle počtu členů, 

o příprava podkladů pro VH: 
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 scénář VH, Usnesení, zpráva o činnosti TJ, 

 zprávy o činnosti jednotlivých oddílů,  

 výsledovka a zpráva o hospodaření za rok 2020,  

 zpráva revizní komise. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o dosud bez nových informací, ohledně převzetí pozemku restituenty. 

 

 Antukové kurty: 

o MHMP zamítnuta žádost v dotačním programu MHMP na rok 2021 na rekonstrukci 

antukových kurtů,  

o dne 14. dubna 2021 byla panu Mareši z MČ P17 a v kopii radě MČP17 zaslána 

žádost a rozpočet na dosíťování antukových kurtů, 

o dne 27. dubna 2021 objednána TOI TOI pro antukové kurty, dne 3. května 

instalována na antukové kurty. 

 

 Pronájmy: 

o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova, 

o schválen pronájem antukových kurtů pro oddíl volejbalu ZŠ J. Wericha. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o za II. pololetí sezóny 2020/21 vybírány pouze členské příspěvky, 

o platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 – výše bude stanovena dle 

způsobu a prováděných aktivit jednotlivých oddílů a odboru SPV a dle 

přidělených/nepřidělených grantů,  

o výše příspěvků rekreačních volejbalistů (odbor SPV) na údržbu antukových kurtů za 

sezónu. 

 

 Účetnictví: 

o zpracována výsledovka TJ Sokol Řepy za rok 2021. 

 

 Granty a dotace: 

2020 

o celoměstský dotační program MHMP na roky 2018 – 2020: 

 dotace vyúčtována 24. ledna 2020, 

o Grant MŠMT – Můj Klub 2020: 

 dotace vyúčtována 2. února 2021, 

o Grant MČ P17: 

 dotace vyúčtována 16. dubna 2021, 

o Grant VAFO: 

 dotace vyúčtována 3. března 2021, 

o Grant FAČR: 

 vyúčtováno oddílem fotbalu. 

2021: 

o Grant NSA Můj klub 2021: 

 dne 30. března 2021 doručeno rozhodnutí o přidělení dotace, 

o Grant MHMP na rok 2021 

 dne 14. dubna 2021 doručen e-mail o výsledku dotačního řízení: 

 II. rekonstrukce antukových kurtů – zamítnuto, 

 , 
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 III. provoz sportovního zařízení – přiděleno, 

 V. sport pro všechny – přiděleno. 

 dne 12. května bude podepsána smlouva. 

o Grant NSA Provoz a údržba 2021 

 dne 30. listopadu 2020 podaná žádost v programu podpory a sportu MHMP 

na rok 2021 v opatření, dosud bez rozhodnutí, 

o Grant ČEZ: 

 přidělení dotace zamítnuto. 

 

 Ostatní: 

o dne 10. února2021 odeslán článek do Ř17 – výročí týmu Želvičky, 

o proškolení BOZP všemi členy výboru TJ,  

o dne 15. května 2021 budou provedeny kardioprohlídky mládežnických kategorií 

oddílu fotbalu,  

o projednáno umístění sídla spolku SK Španielka Řepy na adresu Engelmüllerova 

625/4, výbor doporučil SK, ještě jednou vše projednat se ZŠ J. Wericha. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 připravit návrhy výši plateb členských příspěvků za II. pololetí roku 2021 vzhledem 

k nevypsání dotačního programu MČP17 – termín do 30. září 2021, 

 příprava VH TJ Sokol Řepy dne 22. června 2021: 

o rozeslání pozvánek všem členům TJ – do 21. května 2021,  

o stanovení delegátů dle počtu členů – termín do 22. června 2021, 

o zprávy o činnosti jednotlivých oddílů. 

 

Další schůze výboru:  31. května 2021  

pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

 


