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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
22. června 2021 

 (zápis zpracován ke dni – 8. července 2021) 

 

Výbor TJ: Malinkovičová L.; Trubáčková V., Jiroušková J.; Žmolil P.; Pospíšil Z.; 

Rosenbaumová J.; 

Kontrolní komise: Holasová J., Bíro J.; 

Ostatní (Hosté): Neužilová E. – účetní;  

Nepřítomni:   

Omluveni:  Kočovský J.; Jiras S.; Svoboda P.; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

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 - trvá, 

 příprava VH TJ Sokol Řepy dne 22. června 2021 – viz bod 3 – splněno, 

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. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy - zpracovat žádost o výměnu střešní krytiny (zbývající část, bez 

zateplení) v grantovém programu společnosti VAFO,  

o nová pojistná smlouva - kontaktní údaje byly změněny, 

o kontrola konstrukce pártystanu  

o zpevnění příjezdové komunikace - 23. června 2021 dovezeny dvě nákladní auta 

asfaltové frézované směsi, provedeno vyrovnání pozemku i u fotbalového hřiště. 

 

 Úkoly správce:  

o úpravy v místnostech správce a instalovat výlevku pro potřeby úklidu, 

o oprava WC muži sportovci. 

 

 Valná hromada: 

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

o zpracování zápisu, 

o zaslání schválené účetní uzávěrky na spolkový rejstřík, 

o zaslání výroční zprávy o činnosti TJ do systému MŠMT a spolkového rejstříku. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o v katastru nemovitosti zakreslen pozemek restituentů, 

o využívání dosud bez omezení. 

 

 Fotbalové hřiště: 

o obložení betonové zídky v rohu fotbalového hřiště – nebezpečí úrazu, 

o sekání skateboardového hřiště = zabránění růstu náletových křovin a poškozování 

ochranných sítí fotbalového hřiště, 

o instalace síťovin a zasíťování kolem fotbalového hřiště. 
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 Antukové kurty: 

o zamítnutí dosíťování antukových kurtů ze strany MČ P17,  

o dopis starostce MČ P17 a všem zastupitelům MČ P17 s informace o problémech 

spolupráce TJ Sokola Řepy a MČ P17  

o odpověď starostky MČ P17, 

o odpověď zpracovaná J. Rosenbaumovou – vysvětlení dopisu ze dne 8. června 2021. 

 

 Pronájmy: 

o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova, 

o ZŠ J. Wericha pronájem antukových kurtů, 

o zpracován plán pronájmů, 

o zahájení činnosti odboru SPV hned v září. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021. 

 

 Granty a dotace: 

2020 

o Grant MŠMT – Můj Klub 2020: 

o kontrola vyúčtování, 

o výroční zpráva o činnosti TJ za rok 2020.  

2021: 

o Grant NSA Můj klub 2021: 

o vyúčtování do 15. února 2022, 

o Grant MHMP na rok 2021: 

o vyúčtování do 31. ledna 2022, 

o Grant NSA Provoz a údržba 2021: 

o dosud bez rozhodnutí, 

o Grant VAFO: 

o grantová výzva do 31. července 2021, 

o Grant MČ P17: 

o dosud nevypsán. 

 

 Ostatní: 

o proškolení BOZP, 

o Babí léto – termín 11. září 2021. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 připravit návrhy výši plateb členských příspěvků za II. pololetí roku 2021 - termín do 

30. září 2021. 

 

 

Další schůze výboru:  9. srpna 2021  

pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 


