Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy
25. října 2021
(zápis zpracován ke dni – 11. listopadu 2021)

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

Malinkovičová L.; Žmolil P.; Pospíšil Z.; Jiroušková J; Trubáčková V.;
Kočovský J.;
Rosenbaumová J.; Neužilová E. – účetní; Jiras S. - správce;

1. Kontrola úkolů:
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 – splněno
oddílem volejbalu, nesplněno oddíl fotbalu a odbor SPV,
 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar, popřípadě požádat členy TJ
o dobrovolný příspěvek na opravu střechy - termín do 25. října 2021 a dle vyjádření firny
VAFO – trvá,
 platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 - termín do 30. října 2021 - trvá,
 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 – splněno – zodpovědnost vedoucích jednotlivých oddílů,
 aktualizovat rejstříky osob v informačním systému ČUS – dle platné členské základny
pro sezónu 2021/22 – termín do 15. října 2021 – splněno oddíl volejbalu a fotbalu,
nesplněno odbor SPV,
 aktualizovat v rejstříku osob NSA platnou členskou základnu – termín do 15. října 2021
– splněno oddíl volejbalu, nesplněno oddíl fotbalu a odbor SPV,
 zajistit sepsání a podepsání smluv o pronájmu (ZŠ Řepy) s rozdělením dětí/mládež pro
potřeby grantových programů – info do 30. září 2021 – splněno, chybí ZŠ generpor. Peřiny
– Socháňová.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
o oprava střechy,
 smlouva o udělení grantu firmy VAFO, termín do 06/2022,
 možnost financování aplikací DONIO,
o vyklízení půdního prostotu objektu tesko,
 úprava sociálního zařízení:
 oprava WC a kompletace výlevky pro potřeby úklidu, zprovoznění
ohřívače TV,
 obklad a podlaha, oprava podlahových vpustí,
 oprava dveří:
 oprava dveří v místnosti WC ženy,
 nová skleněná výplň do dveří místnosti č. 8,
 likvidace větví vrby u objektu tesko,
 vyčištění okapových rýn a svodů,
 zahájení topná sezóna v objektu tesko,
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Pozemek kolem objektu tesko a restituce:
 informace o restituci pozemků 45/10 u objektu tesko a jejich další využití pro
potřeby TJ byly součástí jednání sportovní komise MČ P17 (8. listopadu 2021).



Sportovní komise MČ P17:
 dne 8. listopadu 2021 jednání sportovní komise MČ P17,
 účast:
 B. Černovský – předseda komise, starostka, místostarosta Bíro, členové
komise, za TJ – Malinkovičová, vedoucí Tigergymu a Sparta Praha
basketbal,
 komise byla seznámena s činností pozvaných spolků (TJ, Tigergym, Sparta
basketbal Praha),
o problémy pozvaných spolků:
o jednání ohledně restituce pozemku proběhlo bez účasti zástupce TJ.



Fotbalové hřiště:
 instalace síťovin a zasíťování kolem fotbalového hřiště,
 zazimování hřiště a zavlažovacího systému.



Antukové kurty:
 využití grantu MHMP na rok 2022 na rekonstrukci antukových kurtů,
 žádost o schválení realizace rekonstrukce kurtů a dofinancování projektu ve výši
20% z celkového rozpočtu,
 dne 25. října se uskutečnila schůzka za účasti: MČ (starostka, místostarosta Bíro,
místostarosta Marek) a oddílu volejbalu (Trubáčková, Jansík).



Pronájmy:
o žádosti o zpracování nových smluv o výpůjčce,
o revize sportovního nářadí na ZŠ Laudova,
o smlouvy se ZŠ J. Wericha o pronájmu antukových kurtů pro oddíl volejbalu,
o návrhy smluv na pronájem UMT – ZŠ J. Wericha,
o chybějící smlouvy TŠ genpor. Peřiny.



Členská základna + příspěvky:
o výběr oddílových a členských příspěvků na II. pololetí roku 2021
o rozpočty oddílu fotbalu a volejbalu na rok 2022,
o rozpočet odboru SPV a jednotlivých oddílů (oddílu rekreačního volejbalu….atd.),
o příspěvky ČASP.



Účetnictví:
 výsledovky všech dokladů, které doposud nejsou přiřazeny k žádné dotaci,
 výsledovky za jednotlivý oddíl od ledna do dnešního dne celkem,
 zaúčtování jednotlivých faktur jednotlivými oddíly a odborem SPV.



Rejstříky:
 Aktualizace rejstříku PTU,
 rejstřík osob,
 informace o sportovištích,
 vložena aktuální zpráva o činnosti TJ,
 výsledovka a rozvaha ze rok 2020,
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o aktualizace rejstříku NSA:
 rejstřík osob.


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 - termín realizace do 06/2022.
o Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022) - vyúčtování do 28. února 2023.
2022:
o účelová dotace MČP17 – info leden 2022.
o Grant MHMP na rok 2022 – odeslána žádost DS dne 26. října 2021,
o Můj Klub 2022 – podání žádosti do 30. listopadu 2021.



Ostatní:
 čestné prohlášení COVID,
 PF 2021,
 zajištění úklidu.

3. Nové úkoly:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar, popřípadě požádat členy TJ
o dobrovolný příspěvek na opravu střechy - termín do 30. prosince 2021,
 platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 – kontrola 22. listopadu 2021.
Další schůze výboru:
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