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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
14. března 2022 

 (zápis zpracován ke dni – 30. března 2022) 

 

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

 

Jiroušková J; Rosenbaumová J.; 

  

Ostatní (Hosté): Jiras S. - správce; 

Nepřítomni:   

Omluveni:  Neužilová E. – účetní; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 zaslat členům TJ žádost o příspěvek na opravu objektu tesko přes aplikaci DONIO 

(termín ukončení 15. února 2022) - splněno, 

 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar, popřípadě požádat členy TJ 

o dobrovolný příspěvek na opravu střechy – dle vybraných finančních prostředků přes 

aplikaci DONIO. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy:  

o schválení zálohy na nákup materiálu, 

o vystavení zálohové faktury 

o zpracování Smlouvy o dílo,  

o aplikace DONIO: 

 www.donio.cz/tjsokolrepy 

 https://www.donio.cz/pribeh/3527 

o vyklízení půdního prostoru, 

o úprava sociálního zařízení 

o správné vyspárování okapů a správné osazení „lapačů“ nečistot, 

o vyúčtování spotřeby elektrické energie dle fakturace a provedeného odečtu 

podružných elektroměrů za rok 2021, 

o rozdělení potřeby el. energie na jednotlivá, 

o vyúčtování spotřeby el. energie Klubů sportovců,  

o E.ON o změna obsluhy zákazníka (TJ).  

o nabídky na fixaci ceny na roky 2024 a na rok 2025, nabídky byly na základě 

hlasování Per rollam zamítnuty s tím, že si výbor nechá udělat nové nabídky 

v červenci 2022. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o bez nových informací. 

 

 Smlouva Klub sportovců: 

o výborem TJ schváleno umístění sídla firmy p. Andrýska na živnostenském oprávnění 

na adresu TJ Sokola Řepy, za schválených podmínek. 

 

 

http://www.donio.cz/tjsokolrepy
https://www.donio.cz/pribeh/3527
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 Smlouvy o výpůjčce: 

o dne 26. ledna 2022 odeslány (MČP17) revize smluv včetně komentářů 

s požadovanými úpravami, 

o dne 21. února 2022 odeslány smlouvy ve schváleném znění výboru TJ na MČ P17, 

o podpis smluv 6. dubna 2022. 

 

 Pronájmy: 

o smlouvy se ZŠ J. Wericha o pronájmu antukových kurtů pro oddíl volejbalu,  

o smlouva o pronájmu na ZŠ na Dědině pro pronájem rekreačního volejbalu SPV  

o dne 22. února 2022 se uskutečnila schůzka ve SC v Řepích za účasti: Dirbák (SC), 

Roubíčková (SC), Trubáčková (TJ), Malinkovičová (Španielka) a byly projednávány 

otázky spolupráce, 

o ukončení smlouvy o pronájmu na ZŠ genpor. Peřiny ke dni 12. dubna 2022, 

o žádost o rozšíření pronájmu tělocvičen na další sezóny 2022/2023. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o posunutí termínu pro výběr příspěvků za oddíl volejbalu do 9. dubna 2022, 

o oddíl fotbalu – chybí příspěvky dvou družstev, bude vybráno do 30. března 2022, 

o SPV – chybí příspěvky družstva předškolních dětí – bude vybráno do 30. března 

2022. 

 

 Účetnictví: 

 zpracování účetní uzávěrky účetnictví a výsledovek po střediscích za rok 2021, 

 návrh na zvednutí členského příspěvku členů TJ ze současných 500 Kč/rok na 

700 Kč/rok u dospělých = navýšení o 100 Kč/pololetí, návrh bude projednán 

a schválen/nechválen na VH TJ dne 21. dubna 2022. 

 

 Granty a dotace: 

 

2021: 

o Grant NSA Můj klub 2021: 

o vyúčtováno do 14. února 2022. 

o Grant NSA Provoz a údržba 2021: 

o vyúčtováno 14. února 2022, 

o Grant VAFO: 

o termín realizace do 06/2022, 

o Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022): 

o vyúčtování do 28. února 2023. 

2022: 

o účelová dotace MČP17, 

o Grant MHMP na rok 2022: 

o zpracována žádost o grant MHMP, odesláno DS dne 26. října 2021, 

 Program II. Investice – antukové kurty, 

o dne 28. března 2022 doručena informace o přidělení dotace ve výši 

2 170 tis. Kč na rekonstrukci antukových kurtů, 

 Program III. – provoz sportovního zařízení (kurty, hřiště, 

teskáč), 

 Program V. – SPV. 

o dne 18. března 2022 doručena e-mailová informace o přidělení dotace ve 

výši 180 tis. Kč v programech, 

o odpis smluv od 11. dubna 2022. 
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o Grant NSA – Můj klub 2022: 

o požadováno 672 152 Kč. 

 

 VH TJ 

o termín Valné hromady TJ – 21. dubna 2022 – od 17:00 hod. 

 

 Ostatní: 

o problémy s internetovým připojením, 

o upomínka za platbu rozhlasových poplatků, 

o soustředění oddílu gymnastiky v létě 2022, 

o akce Řepy v pohybu (bývalý Move week),  

o dne 28. dubna 2022 Řepy se hýbají – organizuje oddíl fotbalu od 16:00 hod na 

travnatém hřišti TJ, 

o dne 11. dubna 2022 se formou on-line přenosů uskuteční VH PVS, 

o schůzka se zástupci finanční společnosti „4fin_better together“, kteří přednesli 

možnosti financování TJ Sokola Řepy na základě využívání služeb společnosti 

(půjčky, pojištění, hypotéky…). 

 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni vedoucí oddílů a odboru: 

 příprava podkladů pro VH TJ Sokola Řepy dle bodu 9. zápisu, 

 opět zaslat členům TJ žádost o příspěvek na opravu objektu tesko přes aplikaci 

DONIO (termín ukončení 15. dubna 2022), 

 oslovit okolní firmy s žádostí o sponzorský dar, popřípadě požádat členy TJ 

o dobrovolný příspěvek na opravu střechy – dle vybraných finančních prostředků přes 

aplikaci DONIO. 

 

 

Další schůze výboru:  21. dubna 2022 – VH TJ Sokola Řepy 

    Klub sportovců, 17:30 hod. 

 

  


