Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

03. 09. 2018

Z á p i s č. 03
Přítomni: Šabach, Sommer, Jakoubek, Mašát
Hosté: Čermáková
Omluveni: Bartoňová
Program:
1. Kontrola plnění úkolů:



Cibulka - všechny dluhy uhrazeny
Odpovídá:
Termín

Jakoubek, kontroluje Bartoňová
rok 2018



Na obou účtech TJ Solidarita je k 03. 09. 2018 3 201 416 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 vyhlašování využitelných grantů.
Odpovídá:
Termín:

Mašát
průběžně plněno



Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku budou splněny v září..



Bartoňová předala potřebné podklady k revizi hospodaření za rok 2017 Vlasákovi. Po
vzájemné dohodě bude revize provedena do 30. 10. 2018.
Odpovídá:
Termín:



Jsou rozpracovány nové smlouvy s tenisovými trenéry. 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:



Jakoubek, Bartoňová, Vlasák
30. 10. 2018

Sommer
30. 9. 2018

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). Vzhledem k tomu, že dotace není možná,
nebudeme akci realizovat
Odpovídá:
Termín:

Sommer, Mašát
30. 6. 2018
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Stav:


03. 09. 2018
splněno

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
první týden v říjnu 2018

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


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



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:
Stav:



Mašát, Šabach
30. 10. 2018

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



Mašát
ihned
splněno

Šabach připravil informaci o GDPR (ochrana osobních údajů), kterou je třeba dát na
web (bylo provedeno). Mašát zašle znovu členům výboru k připomínkám koncept
souhlasu s GDPR pro členy TJ, po zaslání připomínek členy výboru. dohodne další
postup Šabach s Mašátem.
Zajistí
Termín:



Jakoubek
30. 11. 2018

Šabach, Jakoubek
20. 6. 2018
splněno

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:
Stav:

Jakoubek, Bartoňová
30. 6. 2018
splněno
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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:
Stav:



03. 09. 2018

Jakoubek, Bartoňová
18. 6. 2018
splněno

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:
Stav:

Mašát + Jakoubek Petr
31. 7. 2018
splněno

Mašát zajistí naplnění archivu do příští schůze (od doby kdy byl zvolen do výboru
jednoty).


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) – bylo splněno. Bartoňová podá informaci o vratkách na
příští schůzi výboru



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. Úkol trvá.



Seznam řádných členů bude zveřejněn do konce září na webu Solidarity.
Zajistí:
Termín:



Dostali jsme od PTS prostřednictvím pražského magistrátu příspěvek na mládež
253 800 Kč na období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019. Po obdržení formuláře od PTS mu
zašle Jakoubek neprodleně harmonogram čerpání grantu.
Zajistí:
Termín vyúčtování:



Sommer, Mašát
30. 9. 2018

Jakoubek M., Jakoubek P.
31. 7. 2019

Jakoubek dojde na PRE udělat dodatek smlouvy o odběru el. energie nebo
uzavřeme smlouvu s EON, pokud bude výhodnější
Zajistí:
Termín vyúčtování:

Jakoubek, Sommer
30. 9. 2018
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Během září připraví Jakoubek podklady pro výběrové řízení na realizaci
rekonstrukce beach volejbalových šaten
Termín:



03. 09. 2018

30. 9. 2018

Jakoubek objedná vyčištění filtrů na rozvodu vody
Termín:

30. 9. 2018



Příští schůze výboru TJ se bude konat po dohodě v říjnu.

Zapsal: Mašát
Schválil: Šabach
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