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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  
10. října 2022 

 (zápis zpracován ke dni – 21. října 2022) 

 

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

Pospíšil Z.; 

Kontrolní komise: Jaroslav Bíro 

Ostatní (Hosté): Jiras S. - správce; 

Nepřítomni:  

Omluveni:  Neužilová E. – účetní; 

Noví členové výboru: Martin Racek – omluven z důvodu mistrovského zápasu 

    Jan Dvořák – omluven ze zdravotních důvodů 

 

 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni: 

o výběr příspěvků na II. pololetí 2022 - do 29. září 2022 - průběžně plněno, 

o získat od nových členů přihlášky souhlasy GDPR, aktualizace evidence – PTU 

a NSA – termín do 30. října 2022 – průběžně plněno, 

o příprava vyúčtování dotací, označení faktur – seznam výdajů spolupráce 

s E. Neužilovou – termín do 10. října 2022 – průběžně plněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Kooptace nových členů 

o na návrh oddílu volejbalu byli do výboru TJ kooptování tito noví členové: 

o Martin Racek (MA), 

o Jan Dvořák (MB), 

o jejich členství ve výboru TJ bude schváleno na nejbližší Valné hromadě TJ. 

 

 Tesko objekt: 

o oprava střechy:  

o na dofinancování možno využit dotace MHMP na provozování sportovního 

areálu nebo NSA, 

o 5. září 2022 zaslán požadavek na uveřejnění článku v Ř17 ohledně opravy 

nové střechy, 

o výměna osvětlení a elektrického zapojení osvětlení, zpracován seznam místnosti 

a návrhy na výměnu halogenových svítidel ve skladu a další úpravy osvětlení na 

chodbě, včetně instalace pohybových čidel,  

o oprava nefunkčního zásobníkového ohřívač vody v místnosti pro úklid, 

o termíny stávajících revizí elektro rozvodů, elektrokotelny, požárního vodovodu, 

hromosvodu, BOZP atd., 

o zahájení vytápění v objektu tesko, 

o vypnutí ohřívačů TV. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o bez nových informací. 
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 Pronájmy: 

o Smlouva na podzimní část sezóny 2022 na antukových kurtech ZŠ J. Wericha, 

o podepsána smlouva o pronájmu ve SC Řepy pro oddíl volejbalu, 

o podepsána smlouva o pronájmu ve SC Řepy pro odbor SPV – zdravotní cvičení, 

o podepsána smlouva o pronájmu na UMT – ZŠ J. Wericha pro zimní ligu (oddíl 

fotbalu), 

o vyřešeny smlouvy o pronájmech a fakturace na ZŠ – Laudova a J. Wericha, 

o dořešit pronájmy na ZŠ genpor. Peřiny, 

o výměna a oprava venkovního osvětlení za LED svítidla na venkovním hřišti ZŠ 

genpor. Peřiny. 

 

 Členská základna + příspěvky: 

o probíhá výběr příspěvků na II. pololetí 2022, 

o DOVYBÍRAT příspěvky od všech členů a zaslat na účet TJ, 

o přihlášky a souhlasy GDPR nových členů, aktualizace evidence – PTU a NSA, 

o příprava vyúčtování dotací, označení faktur, spolupráce s E, 

o kontrola a potvrzení žádostí v aplikace „Aktivní město. 

 

 Granty a dotace: 

2021: 

o Grant VAFO: 

o 10. září 2022 - zasláno vyúčtování na e-mail granty VAFO, 

o Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022): 

o vyúčtování do 28. února 2023. 

 

2022: 

o Účelová dotace MČP17: 

o vyúčtování do 28. února 2023. 

o Grant MHMP na rok 2022: 

o Program II. Investice – antukové kurty: -  

 vybrána firma GEDOST s.r.o., 

 nutno čekat na schválení dofinancování MČ P17, 

 vyúčtování do 31. ledna 2024, 

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

 vyúčtování leden 2023, 

o Program V. – SPV, 

 vyúčtování leden 2023. 

o Grant NSA – Můj klub 2022: 

o vyúčtování do 15. února 2023, 

o způsobilé náklady do 31. prosince 2022. 

o Grant NSA – Provoz a údržba 

o dne 15. srpna 2022 odeslána žádost o dotaci, 

o dosud bez výsledku. 

o Grant MHMP – přes PFS: 

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

o vyúčtování listopad 2022. 

o Grant Praha 6 

o dne 31. srpna 2022 podepsána smlouva o poskytnutí dotace, 

o vyúčtování do 31. ledna 2023. 

o Grant „Dobré sousedství“ – Letiště Praha: 

o 29. září 2022 podaná žádost. 
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2023: 

o Grant NSA – Můj klub 2023 

o vyhlášení výzvy 30. září 2022, 

o podání žádostí od 17. října do 30. listopadu 2022. 

 

 Ostatní: 

 Firmou GRAFIXON zpracovány tabule – s textem: „Sportujeme díky…“ s logem 

MČ P17, VAFO, NSA a společnosti IMPRA, sponzorské tabule připevněny na 

plexisklo pod osvětlení na objektu tesko,  

 Řepy v pohybu (bývalý Move week), organizováno ve spolupráci s ASPV, řešeno 

jako nábor pro SPV, 

 v roce 2024 – oslava 100 let oddílu fotbalu, 

 13. – 14. října revize nářadí na ZŠ Laudova, 

 5. listopadu – Festival pódiových skladeb ve SC Řepy, 

 15. dubna 2023 ples volejbalistů v Sokolovně. 

 

Nové úkoly: 

 

Všichni: 

o příprava vyúčtování dotací, označení faktur – seznam výdajů, 

o aktualizace jmenného seznamu v rejstříku NSA – termín do 30. října 2022. 

 

Další schůze výboru:  14. listopadu 2022, sekretariát od 20:00 hod. 

 

 


