
 

Stránka 1 z 3  Zapsala dne 27. září 2021 L. Malinkovičová 

 

Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
13. září 2021 

 (zápis zpracován ke dni – 27. září 2021) 

 

Výbor TJ: Malinkovičová L.; Žmolil P.; Pospíšil Z.; Rosenbaumová J.; 

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

Nepřítomni:   

Omluveni:  Jiroušková J; Holasová J., Trubáčková V; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 připravit žádosti pro grant MČP17 – splněno. 

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

na starost – splněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Schůzka u starostky MČP17: 

o termín 2. září 2021 od 15:00 hod. 

o účastníci: 

o za MČ P17 – starostka A. Kopejtková, místostarostové M. Marek aj. Bíro, 

o za TJ – předsedkyně L. Malinkovičová V. Trubáčková - oddíl volejbalu, 

J. Kočovský – oddíl fotbalu, Z- Pospíšil – odbor SPV, 

o řešeny tyto základní body: 

o seznámení starostky s činností spolku, rozčlenění na oddíly a odbor SPV, 

sdružující několik oddílů, starostce předána kytice a drobné upomínkové 

předměty TJ,  

o ochranný plot, 

o smlouvy o výpůjčce, 

o informace o dobrovolné činnost všech zástupců členů výborů 

a jednotlivých trenérů a pracovníků, v době jejich osobního volna, mimo 

jejich skutečné zaměstnání s nárokem na minimální odměny závislé na 

vyhlášených dotačních programech,  

o dotace na sportovní a volnočasové aktivity vyhlášená MČP17 na období 

06/2021 – 12/2022, způsob a termín podání a způsob rozdělení dotací 

a hlavní účel dotací, 

o plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy: 

 oznámení společnosti VAFO o vybrání TJ Sokol Řepy, jako uchazeče 

o grant na opravu střechy, doručení návrhu smlouvy, 

 řešení doplacení požadované spoluúčasti,  

 žádost ohledně úpravy termínu realizace projektu do 30. září 2022, 

popřípadě 30. června 2022, 

o vyklízení půdního prostotu objektu tesko  

o úprava a oprava sociálního zařízení, 

o oprava dveří v místnosti WC, 

o likvidace vrby u objektu tesko, z důvodu zanášení dešťových svodů na střeše objektu 

tesko. 
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 Výroční zpráva o činnosti TJ: 

o výroční zprávy o činnosti TJ zaslána do spolkového rejstříku. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o dosud bez nových informací, ohledně převzetí pozemku restituenty. 

 

 Fotbalové hřiště: 

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

o sekání trávy a náletových křovin na skateboardovém hřišti, 

o možnosti instalace síťovin a zasíťování kolem fotbalového hřiště. 

 

 Antukové kurty: 

o využití grantu MHMP na rok 2022 na rekonstrukci antukových kurtů, 

o aktualizace rozpočtu, 

o žádost o schválení realizace rekonstrukce kurtů a dofinancování projektu pro MČP17 

ve výši 20% z celkového rozpočtu,  

o termín pro podání žádosti na MHMP do 31. října 2021. 

 

 Pronájmy: 

o požadavek MČP17 na vypracování žádostí o zpracování nových smluv o výpůjčce 

a stanovení platnosti do 31. prosince 2027,  

o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova, 

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

o pronájmy na ZŠ v Řepích – rozpis nabídky po aktivitách a po lokalitách, 

o smlouvy o pronájmu s rozdělením dětí/mládež, 

o smlouva se SC Řepy o pronájmu pro oddíly SPV – zdravotní cvičení a rekreační 

volejbal - VIZ PŘÍLOHA Č. 8. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 – termín pro výběr do 30. října 

2021 – na starost všichni vedoucí oddílů a odboru SPV, 

o zpracování rozpočtu po jednotlivých oddílech, na rok 2022 z důvodu přidělení 

nižších dotací a uvedením možnosti, jaké dotace se chystají využít a jak velké 

oddílové příspěvky budou vybírat pro rok 2022 – na starost vedoucí jednotlivých 

oddílů (včetně SPV), zejména oddíl rekreačního volejbalu – termín do 25. října 

2021. 

 

 Účetnictví: 

o dne 19. září doručen přípis Městského soudu o neuložení účetní uzávěrky (ÚU), 

z důvodu zaslání ÚU z jiné datové schránky bez zplnomocnění VIZ PŘÍLOHA Č. 9, 

o dne 20. září účetní uzávěrka zaslána DS. 

 

 Rejstříky: 

o PTU: aktualizace rejstříky osob, informace o sportovištích a uložených zpráv, 

o NSA: na aktualizaci rejstříku osob. 

 

 Granty a dotace: 

2021: 

o Grant NSA Můj klub 2021 

o Grant MHMP na rok 2021 
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o Grant VAFO 2021 

o Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022) 

2022: 

o účelová dotace MČP17: 

o Grant MHMP na rok 2022: 

 

 Ostatní: 

o valná hromada PTU dne 7. září 2021, 

o Babí léto – termín 11. září 2021, 

o Webinář MHMP k dotačnímu programu na podporu sportovních aktivit v roce 2022, 

o prohlášení COVID. 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 zpracování předběžného rozpočtu jednotlivých oddílů na rok 2022 – vzhledem ke 

grantovému programu MČP17 (i na rok 2022) – termín do 25. října 2021, 

 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar – např. firma DECTRADE, popřípadě 

požádat členy TJ o dobrovolný příspěvek na opravu střechy - termín do 25. října 2021 

a dle vyjádření firny VAFO, 

 platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 - termín do 30. října 2021, 

 zajistit u členů TJ, účastnící se tréninků a soutěží prohlášení COVID – splnění 

podmínek o bezinfekčnosti při účasti na tréninku nebo zápase – splnění O-T-N – termín 

ihned, 

 aktualizovat rejstříky osob v informačním systému ČUS – dle platné členské základny 

pro sezónu 2021/22 – termín do 15. října 2021, 

 aktualizovat v rejstříku osob NSA platnou členskou základnu – termín do 15. října 

2021, 

 sepsání a podepsání smluv o pronájmu (ZŠ Řepy) s rozdělením na děti/mládež – dle 

podmínek grantových programů – termín info do 25. října 2021. 

 

Další schůze výboru:  25. října 2021  

pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ 

 

Schváleno:  

 

Výbor TJ:  

L. Malinkovičová:    Žmolil: 

J. Rosenbaumová:    V. Trubáčková: 

Z. Pospíšil:      J. Jiroušková: 

J. Kočovský:  

Ostatní: 

 E. Neužilová     S. Jiras 


