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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
9. srpna 2021 

 (zápis zpracován ke dni – 1. září 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; Jiras S. - správce; 

Nepřítomni:   

Omluveni:  Svoboda P.; 

 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

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

30. září 2021 – výše oddílových příspěvků bude na II. pololetí roku 2021 beze změn. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy: 

 žádost na výměnu střešní krytiny (zbývající část, bez zateplení) 

v grantovém programu společnosti VAFO,  

o pártystany: 

 oprava konstrukce pártystanu, jeden stan funkční, ostatní zlikvidováno. 

 

 Úkoly správce:  

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

o požadavek na zpracování cenové nabídky na úpravu sociálního zařízení,  

o oprava WC muži sportovci. 

 

 Výroční zpráva o činnosti TJ: 

o zaslání výroční zprávy o činnosti TJ do spolkového rejstříku. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o dosud bez nových informací, ohledně převzetí pozemku restituenty, 

o za MČ P17 má tuto oblast na starost odbor správy majetku. 

 

 Fotbalové hřiště: 

o nakoupen izolační materiál pro obložení betonové zídky v rohu fotbalového hřiště – 

z důvodu nebezpečí úrazu, bude provedeno oddílem fotbalu, 

o požadavek na MČ P17 ohledně sekání skateboardového hřiště = zabránění růstu 

náletových křovin a poškozování ochranných sítí fotbalového hřiště,  

o instalace síťovin a zasíťování kolem fotbalového hřiště, zpracování cenové nabídky 

odloženo, bude řešeno během zimní sezóny. 

 

 Antukové kurty: 

o pro žádost o dotace MHMP není potřeba v tomto roce žádat o prodloužení smlouvy, 

poslední dodatek platí do 31. prosince 2026. 
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 Pronájmy: 

o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova, 

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

o pronájmu na ZŠ budou domluveny poslední týden v srpnu a první týden v září – 

zajištění smluv s rozdělením dětí/mládež, 

o aktualizace plánu pronájmů dle nových informací a připomínek vedoucích oddílů, 

o zahájení činnosti odboru SPV hned v září (ne v říjnu, jako v předchozích letech), 

o vyvěšení nových a aktualizovaných rozvrhů na webové stránky, 

o smlouva se SC Řepy o pronájmu pro oddíl volejbalu, 

o nemožnosti pronájmu na ZŠ J. Wericha z důvodu rekonstrukce jídelny v měsíci září. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 – výše nebude z důvodu 

neaktivity v době covidu měněna. 

 

 Granty a dotace: 

2021: 

o Grant NSA Můj klub 2021: 

 vyúčtování do 15. února 2022, 

o Grant MHMP na rok 2021: 

 vyúčtování do 31. ledna 2022, 

o Grant NSA Provoz a údržba 2021: 

 vyúčtování do 15. února 2022, 

o Grant VAFO: 

 podána žádost o finanční podporu na rekonstrukci střechy – bez zateplení, 

o Grant MČ P17: 

 podání žádosti od 5. srpna do 25. srpna 2021, 

 dotace vyhlášena na období od 1. června 2021 do 31. prosince 2022, 

 evidence spolku a potvrzení o vedení účtu, odesláno DS - 19. srpna 2021, 

 oddíl volejbalu podal 3 žádosti, odesláno DS - 19. srpna 2021, 

 oddíl fotbalu podal 4 žádosti, odesláno DS - 19. srpna 2021, 

 odbor SPV podal 11 žádostí dne 24. srpna 2021, přes podatelnu MČ P17, 

o účelová dotace: 

 na financování údržby zejména fotbalového hřiště, 

 podklady pro žádost – finanční náklady na provoz fotbalového hřiště za 

posledních pět. 

 

 Ostatní: 

o zahájení fotbalové sezóny, 

o zahájení volejbalové sezóny, 

o dne 2. září 2021 domluvena schůzka zástupců oddílu a odboru SPV a předsedkyně 

TJ se starostkou MČ P17 

o nabídka na spolupráci při akci „Zažít Řepy jinak“, 

o valná hromada PTU dne 7. září 2021, 

o Babí léto – termín 11. září 2021, 

o září – měsíc náborů. 
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3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 domluvení finální verze pronájmu na ZŠ – zajištění smluv s rozdělením dětí/mládež – 

na starost – info do 13. září 2021. 

 

Další schůze výboru:  13. září 2021  

pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

 


