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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
27. června 2022 

 (zápis zpracován ke dni – 28. června 2022) 

 

Výbor TJ: Malinkovičová L.; Žmolil P.; Kočovský J.; Rosenbaumová J.; 

Pospíšil Z.; 

Ostatní (Hosté):  

Nepřítomni: Trubáčková V. - e-mailem oznámena rezignace na členství ve výboru TJ 

ke dni 27. června 2022, 

Jiroušková J. – doručena rezignace na člena výboru OV ke dni 

27. června 2022, 

Omluveni:  Jiras S. - správce; Neužilová E. – účetní; 

 

1. Kontrola úkolů 

 

2. Body jednání 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy:  

 zahájení prací na opravě střechy 4. července 2022,  

 bude zpracován časový harmonogram s termínem realizace do 30. srpna 

2022, 

 financování rekonstrukce, 

 žádosti o sponzorské dary, 

 využití dotace MHMP na provozování sportovního areálu, 

 nefunkční zásobníkový ohřívač vody v místnosti pro úklid,  

 úprava sociálního zařízení – obklady a dlažba místností pro úklid,  

 zajistit (při provádění opravy celé střechy) – správné vyspárování okapů a správné 

osazení „lapačů“ nečistot, 

o nové nabídky společnost E.ON na odběr elektrické energie -  říjen/listopad 2022. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o bez nových informací, 

o problémy s tlející trávou po posekání a před odvezením. 

 

 Smlouva Klub sportovců: 

 k datu  1. června 2022 podepsána smlouva pronájmu s novým nájemcem. 

 

 Pronájmy: 

o domluveny pronájmy pro jarní část sezóny 2022 na antukových kurtech ZŠ 

J. Wericha,  

o možnosti pronájmu na ZŠ Socháňova,  

o možnosti dalších pronájmů ve SC Řepy, 

o zrušení nedělního pronájem v ZŠ na Dědině,  

o řešení smluv o pronájmech na ZŠ – Laudova, Socháňova, Werichovka. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o příspěvky na první pololetí 2022, 

o příspěvky oddílu rekreačního volejbalu (SPV). 
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 Účetnictví: 

 VH TJ dne 21. dubna schváleno zvednutí členského příspěvku členů TJ ze 

současných 500 Kč/rok na 700 Kč/rok u dospělých = navýšení o 100 Kč/pololetí, 

u dětí do 10 let – navýšení o 100 Kč = 50 Kč/pololetí. Platnost od 1. července 2022. 

 

 Granty a dotace: 

2021: 

o Grant VAFO: 

o termín realizace do 09/2022, 

o Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022): 

 vyúčtování do 28. února 2023. 

2022: 

o účelová dotace MČP17, 

o Grant MHMP na rok 2022: 

o Program II. Investice – antukové kurty, 

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

 Program V. – SPV, 

 vyúčtování leden 2023. 

o Grant NSA – Můj klub 2022: 

o dne 28. listopadu 2021 podána žádost grant, 

o dosud nevyplaceno. 

o Grant MHMP – přes PFS: 

o použití finančních prostředků od 1. července 2022 do 31. prosince 2022, 

o vyúčtování listopad 2022, na starost P. Žmolil. 

o Grant Praha 6 

o žádost o dotaci na sportovní akci na volejbalový turnaj M. 

 

 Ostatní: 

 akce Řepy v pohybu (bývalý Move week) bude organizován ve spolupráci s ASPV, 

termín v září, bude řešeno jako nábor pro SPV,  

 správa webových stránek SPV. 

 

3. Nové úkoly: 

 

4. Další schůze výboru:  29. srpna 2022, sekretariát od 20:00 hod. 

 


