Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

11. 06. 2018

Z á p i s č. 02
Přítomni: Šabach, Sommer, Bartoňová, Jakoubek, Mašát
Hosté: Čermáková

Program:
1. Kontrola plnění úkolů:
•

Cibulka

zatím neuhrazeno: Nájemné nová hala 2, pol. 2017
Vodné

60 000,-

cca 13.000,-

Úroky (4,2%) z dlužných částek byly placeny průběžně. Úhrady od Cibulky jsou dále
průběžně sledovány.
Odpovídá:
Termín

Jakoubek, kontroluje Bartoňová
rok 2018



Na obou účtech TJ Solidarita je k 11. 06. 2018 2 992 281 Kč.



I v roce 2018 je třeba pravidelně sledovat webové stránky MŠMT, Pražského
magistrátu, Městského úřadu Prahy 10, Českého a Pražského tenisového svazu
z hlediska vypisování využitelných grantů.
Odpovídá:
Termín:

Mašát
průběžně plněno



Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny. Šabach připomněl
úkoly s termíny v červenci a srpnu.



Rekonstrukce kurtů byla dokončena vlastními prostředky a organizací. Bartoňová
poslala vyúčtování dotace elektronicky, Jakoubek je donese písemně na Pražský
magistrát do konce týdne.
Vyúčtování v rámci dotace zajistí:
Termín:
Stav:



Sommer + Jakoubek +Bartoňová
31. 5. 2018
Splněno

Do 30. 6. 2018 bude provedena revize hospodaření za rok 2017. Bartoňová předá
potřebné podklady Vlasákovi co nejdříve.
Odpovídá:
Termín:

Jakoubek, Bartoňová
31. 8. 2018
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Byla projednána stížnost na prašnost kurtů s panem Černým (Sommer, Jakoubek
ml.). Na plot u kurtu č. 1 bude zavěšena plachta, bude se více kropit a byla podána
žádost o vysázení tújí na pozemku. Majitel pozemku, Magistrát hl. m. Prahy,
odpověděl na naši žádost kladně dne 11. 12. 2017 s tím, že na odboru životního
prostření Prahy 10 si máme zjistit, jaký druh keře můžeme vysadit. Vysázení tújí bylo
odborem životního prostředí zamítnuto, místo toho bylo doporučeno vysázet
bobkovišeň. Odbor ŽP chce být přítomen při výsadbě. Sommer shání nabídky firem
na vysázení. Mašát prověří na webu možnost grantu na zeleň na Praze 10.
Zajistí
Termín:
Stav:



Sommer
30. 6. 2018

Mašát informoval o schůzce na MÚ Praha 10 ke koncepci sportu – na příští schůzce
zjistí podrobnosti ke konání veřejné sportovní akce na kurtech Solidarity. Konkrétní
schůzka s MÚ Praha 10 se vzhledem k nemoci Mašáta dosud neuskutečnila. Mašát
domluví nový termín schůzky. Schůzka proběhla se závěrem, že se sportovní akce
konat nebude.
Odpovídá:
Termín:
Stav:



Jakoubek
30. 4. 2018
Splněno

Budou připraveny nové smlouvy s tenisovými trenéry od jarní sezóny 2018. Po
školení na PTU, kterého se zúčastnil Jakoubek, předal předsedovi TO Sommerovi
body, které musí být ve smlouvách uvedeny. Vzhledem ke změnám trenérů úkol trvá.
Odpovídá:
Termín:



Sommer, Mašát
31. 05. 2018
Splněno

Jakoubek připraví dohodu o ukončení pronájmu restaurace u nohejbalu s panem
Chlumským a smlouvu s novým nájemcem (Jana Řehořová). Obě smlouvy byly
s platností od 1. 5. 2018 podepsány a uloženy do archivu.
Zajistí:
Termín:
Stav:



11. 06. 2018

Mašát
15. 5. 2018
Splněno

Uvažuje se o vybudování neveřejného dětského hřiště za tenisovou klubovnou. Je
třeba připravit podklady pro rozhodnutí a zažádat o investiční dotaci + zjistit možnost
grantu na magistrátu pro příští rok (Mašát). Byly zatím zjištěny kontakty na
odpovědné pracovníky – úkol trvá.
Odpovídá:
Termín:

Sommer, Mašát
30. 6. 2018
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11. 06. 2018

Je třeba připravit koncepci na dokončení výstavby sportovního areálu TJ Solidarita,
k tomu bude vytvořena Investiční komise, která připraví návrh s variantami řešení.
Úkol trvá
Odpovídá:
Termín schůzky komise:

Sommer
30. 6. 2018

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


Do 31. 12. 2018 musí být vyměněn podružný vodoměr vody.
Zajistí:
Termín:



Je třeba provést registraci u Pražských služeb ohledně svozu odpadu
Zajistí:
Termín:
Stav:



Mašát, Šabach
neprodleně

Šabach s Jakoubkem zajdou do České spořitelny dojednat zvýšení denního limitu pro
bankovní operace TJ na 100 tisíc Kč.
Zajistí:
Termín:



Mašát
ihned

Šabach připravil informaci o GDPR (ochrana osobních údajů), kterou je třeba dát na
web. Mašát zašle (12. 6.) členům výboru k připomínkám koncept souhlasu s GDPR
pro členy TJ, připomínky zašlou členové výboru zpět 13. 6. Další postup dohodne
Šabach s Mašátem.
Zajistí
Termín:



Bartoňová
30. 4. 2018
Splněno

Je třeba dát na web informaci, že on-line rezervace tenisových kurtů je pouze pro
hraní tenisu (ne pro nohejbal). Zajistí Mašát ve spolupráci se Sommerem.
Zajistí:
Termín:



Jakoubek
30. 11. 2018

Šabach, Jakoubek
20. 6. 2018

Dosud nebyl schválen grant od MŠMT na tenisovou mládež pro rok 2018. Vzhledem
k předpokladu, že bude poskytnut v přibližně stejné výši jako před rokem (cca 180 tis.
Kč), výbor TJ odsouhlasil, že za 1. pololetí 2018 budou vyplaceny odměny trenérům
tenisu (faktury či DPP) ve výši cca 50 tis. Kč.
Zajistí:
Termín:

Jakoubek, Bartoňová
30. 6. 2018
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Solidarita dodá 18. 6. na půl dne 2 trenéry tenisu na festival sportu pořádaný
pražským magistrátem a uhradí jejich odměnu.
Zajistí:
Termín:



11. 06. 2018

Jakoubek, Bartoňová
18. 6. 2018

Na webu bude vytvořen archiv. Z rozhodnutí výboru TJ v něm budou zápisy z jednání
výboru TJ za minulá období a seznamy řádných členů v jednotlivých letech.
Zajistí:
Termín:

Mašát + Jakoubek Petr
31. 7. 2018



Mašát pošle do konce týdne (15. 6. 2018) Bartoňové jména a VS nových členů
výboru nohejbalového oddílu, kterým bude vrácen oddílový příspěvek 500 Kč (v
souladu se Stanovami TJ).



Výbor TJ odsouhlasil, že nové nájemkyni restaurace – Janě Řehořové – bude hradit
náklady na materiál potřebný pro prováděné úpravy, práci zajistí a hradí nájemkyně.



Sommer informoval, že ve výboru TO proběhne diskuse o odměnách pro správce TO.

Příští schůze výboru TJ se bude konat po dohodě v září, pokud ji z naléhavých
důvodů nesvolá Jakoubek dříve.

Zapsal: Mašát
Schválil: Šabach
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