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Zápis činností výboru TJ Sokol Řepy  

27. února 2023 
 (zápis zpracován ke dni – 5. března 2023) 

 

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

Pospíšil Z.; Martin Racek; Jan Dvořák; 

Omluveni:  M. Racek; 

Kontrolní komise:  

Ostatní (Hosté): Jiras S. - správce; Neužilová E. – účetní; 

 

1. Kontrola úkolů: 

 

Všichni: 

 vyúčtování dotací, označení faktur – seznam výdajů spolupráce s E. Neužilovou – termín 
dle jednotlivých dotačních programů - splněno. 

 

2. Body jednání: 

 

 Tesko objekt: 

o sdělení Ing. Šauera (osobně přítomen jednání výboru) ohledně provedených pracích 

na elektrorozvodech a osvětlení, domluvena další etapa výměny měřících a jistících 

prvků tak, aby mohla být provedena pravidelná revize elektro rozvodů, revize 

elektrospotřebičů a revize kotelny (provede revizní technik), 

o vedoucímu Klubu sportovců zaslán 3. března 2023 e-mail s informací o provedení 

kontroly rozvodů a případnou výměnu rozvodů a jištění v pronajatých místnostech, 

o staré polepy plastového okna a zbytku stavebního i sanitárního vybavení/odpadu 

budou odstraněny dle počasí (nutno vyvěsit okno), 

o elektrická energie - žádost o zpracování nové nabídky na dodávku elektrické energie 

odeslána E.ON, 

o BOZP školení – 04/2023. 

 

 Antukové kurty: 
o ke dni 23. února začaly výkopové (průzkumné práce na antukových kurtech. 

 

 Pozemek kolem objektu tesko a restituce: 

o projednány nové informace o žádosti na odprodej, 

o dne 16. ledna 2023 projednáno komisi MČP17, komise doporučuje nadále pracovat 

s možností odkupu pozemku a poptat znalecký posudek, 

o dne 13. února komise doporučuje souhlasit s vypracováním znaleckého posudku. 

 

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

genpor. Peřiny, 

 

 Členská základna + příspěvky: 
o výběr příspěvků na I. pololetí 2023, 

o program „Aktivní město“. 

 

 Účetnictví: 

o ke dni 27. února 2023 zpracována výsledovka po střediscích,  

o budou zpracovány rozpočty jednotlivých středisek fotbal, volejbal, SPV, 
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o provedena „revize“ vyplacených odměn dle DPP – režie TJ, 

o ostatní členové výboru – jednorázové odměny dle dílčích úkolů a provedené práce, 

o navrženy a schváleny změny ve výši odměn DPP – režie TJ,  

o navržena a schválena jednorázová odměna za zpracování vyúčtování dotací.  

o změny odměňování jsou platné od měsíce února 2023. 

 

 Granty a dotace: 

2021: 

o Grant MČ P17 (06/2021 – 12/2022) - vyúčtováno do 28. února 2023. 

o Grant MHMP na rok 2022 - vyúčtování do 31. ledna 2024, 
2023: 

o Grant NSA – Můj klub 203 - podaná žádost, 

o Grant NSA – Pohyb a zdraví 2023, podaná žádost, 

o Grant MHMP, podaná žádost přes Portál finanční podpory: 

o Opatření III. Provoz sportovního zařízení, 

o Opatření V. Sport pro všechny, 

o Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby. 

 

 VH TJ Sokol Řepy: 

 stanoven termín – 25. dubna 2023, 

 zpracování návrhu pozvánky, programu, rozeslání pozvánek (starostka), 

kontaktování předsedkyně kontrolního výboru, 

 návrh delegátů, zpracování zprávy o činnosti, 

 zpracování finální výsledovky účetnictví za rok 2022.  

 

 Ostatní: 
 11. března 2023 – sportovní zábava (fotbal) v Sokolovně – Pozvánka,  

 15. dubna 2023 – ples volejbalistů (volejbal) v Sokolovně, 

 v roce 2024 – oslava 100 let oddílu fotbalu. 
 

3. Nové úkoly: 

 

Všichni: 
o kontrola výběru příspěvků na I. pololetí roku 2023, 

o návrh delegátů, zpracování zprávy o činnosti na VH TJ, 
o zpracování rozpočtů jednotlivých středisek – fotbal, volejbal, SPV. 

 

 

Další schůze výboru:     3. dubna 2023, sekretariát od 20:00 hod. 

 

 


