Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy
6. prosince 2021
(zápis zpracován ke dni – 10. prosince 2021)

Výbor TJ:

Malinkovičová L.; Žmolil P.; Pospíšil Z.; Jiroušková J; Kočovský J.;
Rosenbaumová J.;

Ostatní (Hosté):
Nepřítomni:
Omluveni:

Neužilová E. – účetní; Jiras S. - správce;
Trubáčková V.;

1. Kontrola úkolů:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar – např. firma DECTRADE, popřípadě
požádat členy TJ o dobrovolný příspěvek na opravu střechy - termín do 30. prosince
2021 – nesplněno – nový termín 31. ledna 2022,
 platby oddílových příspěvků na II. pololetí roku 2021 – kontrola 22. listopadu 2021 splněno.
2. Body jednání:
1. Tesko objekt:
 oprava střechy: - na starost L. Malinkovičová
 informační e-mail Ing. Šauerovi ohledně realizace opravy střechy
 řešení doplatku, dobrovolný příspěvek, půjčka na opravu střechy, aplikace DONIO,
 provedena obhlídka půdního prostoru, termín vyklízení,
 úprava sociálního zařízení:
o plán na provedení obkladu stěn a podlahy,
o plán na provedení vyčištění a natření podlahových vpustí,
 osazení nové skleněné výplně do dveří,
 problémy s vyspádováním okapů a chybně vsazenými „lapači“ nečistot,
 6. prosince 2021 provedena revize požárního hydrantu a hasicích přístrojů,
 provedeny odečty vodoměrů při zazimování zavlažování,
 30. prosince 2021 budou provedeny odečty fakturačních a poměrových elektroměrů
a bude zaslán požadavek na E.ON, ohledně vystavení faktury za odběr e. energie za
rok 2021.
2. Pozemek kolem objektu tesko a restituce:
 dle zpracovaného zápisu z jednání sportovní komise dne 8. listopadu 2021:
o majitelky upřednostňují prodat pozemky jako celek.
o Sportovní komise MČ souhlasí s jednáním, preferuje vykoupit pozemek
45/10 pro využití - například rozvoj v oblasti sportu, ale pro další pozemky
nemá MČ Praha 17 využití.
3. Sportovní komise MČ P17:
 dne 22. listopadu 2021 doručen ke korekci zápis z jednání sportovní komise ze dne
8. listopadu 2021, zápis uveřejněn na stránkách MČ P17.
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4. Pronájmy:
 zpracovány a 28. září 2021 odeslány DS žádosti o zpracování nových smluv
o výpůjčce MČ P17 a stanovení platnosti do 31. prosince 2027,
 požadavek na zpracování smlouvy se ZŠ J. Wericha o pronájmu antukových kurtů
pro oddíl volejbalu,
 doručen protokol z kontroly a faktura za revizi sportovního nářadí na ZŠ Laudova,
 úprava smlouv o pronájmu ZŠ Laudova z důvodu omezení tréninkových hodin
z důvodu protikovidových opatření.
5. Členská základna + příspěvky:
 registrační poplatky ČASPV,
 zpracování rozpočtu po jednotlivých oddílech SPV a oddílu fotbalu 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.
6. Účetnictví:
 výsledovky příjmů a výdajů pro rok 2021 po jednotlivých oddílech a odboru SPV,
 vyúčtování grantů za rok 2021.
7. Rejstříky:
 PTU:


o požadavek na aktualizaci rejstříku ČUS pro odbor SPV – dle platné členské
základny pro sezónu 2021/22,
NSA:
o seznam členů TJ v rejstříku aktuální ke dni podání žádosti o grant NSA –
Můj Klub 2022 – 30. listopadu 2021.

8. Granty a dotace:
2021:
 Grant NSA Můj klub 2021:
o vyúčtování do 15. února 2022.
 Grant MHMP na rok 2021:
o vyúčtování do 31. ledna 2022,
o dne 7. prosince 2021 provedena ve spolupráci s PTU – paní Nešpůrkovou
kontrola sportovišť pro dotace MHMP - vše v pořádku,
 Grant NSA Provoz a údržba 2021:
o vyúčtování do 15. února 2022,
 Grant VAFO:
o termín realizace do 06/2022.
 Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022):
o vyúčtování do 28. února 2023.
2022:
 účelová dotace MČP17:
o na zajištění financování údržby fotbalového hřiště na rok 2022 zpracoval
oddíl fotbalu individuální o účelovou dotaci, s podrobným zdůvodněním
dotace a vyčíslením finančních nákladů na provoz hřiště.
 Grant MHMP na rok 2022:
o zpracována žádost o grant MHMP,
 Grant NSA – Můj klub 2022:
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o zpracována aktualizace rejstříků NSA,
o dne 28. listopadu 2021 podána žádost o grant.
9. Ostatní:
 dodržování opatření COVID.
 PF 2022,
 zajištění úklidu,
 info J. Rosenbaumová:
 úspěchy oddílu gymnastiky v soutěžích – podzim 2021, vždy se
jednalo o medailové umístění,
 2 členky v reprezentačním výběru se zúčastnily ME v Portugalsku,
 článek do Ř17 a na webové stránky TJ,
 12. března 2022 Prague Open v Team gym. družstev ve SC v Řepích,
 ukončení smlouvy o pronájmu s panem Davidem Šináglem – Klub sportovců.
3. Nové úkoly:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar – např. firma DECTRADE, popřípadě
požádat členy TJ o dobrovolný příspěvek na opravu střechy - termín 31. ledna 2022.
Další schůze výboru:
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31. ledna 2022
pondělí od 20:00 hod. v sekretariátu TJ
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