Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy
10. května 2022
(zápis zpracován ke dni – 2. června 2022)

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

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

1. Kontrola úkolů:
Všichni vedoucí oddílů a odboru:
 příprava podkladů pro VH TJ Sokola Řepy dle bodu 9. zápisu – splněno – viz bod 9,
 zaslat členům TJ žádost o příspěvek na opravu objektu tesko přes aplikaci DONIO
(termín ukončení 15. dubna 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 - trvá.
2. Body jednání:


Tesko objekt:
 oprava střechy: - na starost L. Malinkovičová
o vyplacení zálohy,
o smlouva o dílo,
o dne 5. května – zahájení prácí
 financování – sbírka/aplikace DONIO:
o podepsána Smlouva o vyplacení finanční částky,
 celkové financování rekonstrukce,
 vyklízení půdního prostoru objektu tesko,
 úprava sociálního zařízení
 nové nabídky společnost E.ON na odběr elektrické energie,
 instalace zásobníkových ohřívačů vody – správné napojení, revize elektro.



Pozemek kolem objektu tesko a restituce:
 bez nových informací.



Smlouva Klub sportovců:
 návrh smlouvy pronájmu pro nového nájemce - k datu 1. června 2022,
 navýšení plateb – nájemné i zálohy.



Smlouvy o výpůjčce antukových kurtů a fotbalového hřiště:
 podepsány 6. dubna 2022.



Pronájmy:
 ZŠ J. Wericha - pronájem antukových kurtů,
 ukončení smlouvy o pronájmu na ZŠ genpor. Peřiny ke dni 12. dubna 2022,
 rozšíření pronájmu tělocvičen (ZŠ J. Wericha, ZŠ. genpor. Peřiny + Laudova) na
další sezóny 2022/23,
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možnosti dalších pronájmů ve SC Řepy.



Členská základna + příspěvky:
 kontrola výběru příspěvků.



Účetnictví:
 výsledovky po střediscích za rok 2021,
 účetní uzávěrka,
 navýšení členského příspěvku členů TJ,
 info finanční společnosti „4fin_better together“.



Granty a dotace:
2021:
 Grant VAFO:
o termín realizace do 09/2022,
 Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022):
o vyúčtování do 28. února 2023,
 Grant MHMP – přes PFS
o odesláno finální vyúčtování.
2022:
 účelová dotace MČP17:
o dne 2. června 2022 odeslána nová žádost,
 Grant MHMP na rok 2022:
o Program II. Investice – antukové kurty,
o Program III. – provoz sportovního zařízení (kurty, hřiště, teskáč),
o Program V. – SPV,
o smlouvy podepsány 11. dubna 2022,
 Grant NSA – Můj klub 2022:
o dne 28. listopadu 2021 podána žádost grant,
o dosud nevyplaceno.
 Grant MHMP – přes PFS
o požádáno o dotaci přes střešní svazovou organizaci – PFS,
o dosud bez přidělených finančních prostředků.
 Grant Praha 6
o žádost o dotaci na sportovní akci,
o dosud bez vyhodnocení o dotaci.
 sbírka DONIO – viz bod 1.



VH TJ
 zpracován zápis.



Ostatní:
 problémy s internetovým připojením,
 akce Řepy v pohybu,
 Řepy se hýbají,
 instalace TOI TOI.

3. Nové úkoly
4. Další schůze výboru:
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27. června 2022, sekretariát od 20:00 hod.
Zapsala L. Malinkovičová

