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Z á p i s č. 21  

 

Proběhla korespondenční schůze za účasti: Čermáková, Jakoubek, Sommer, Šabach, 

Krákora, Mašát, Bartoňová 

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů: 

• S. r. o. Cibulka dluží 60 000 Kč. Vzhledem k situaci s pandemií zatím bez urgence, ze 

stejného důvodu zatím není řešen ani dodatek na starou halu (sezona 2020/2021) – 

budeme řešit v souvislosti s žádostí Cibulky o prodloužení smlouvy. 

Odpovídá:    Bartoňová, kontroluje Jakoubek 

Termín:     průběžně 

• Na obou účtech TJ Solidarita k 23. 2. 2021 je 2 710 000,- Kč 

 

• I v roce 2020 je třeba pravidelně sledovat webové stránky MŠMT, Pražského 

magistrátu, Městského úřadu Prahy 10, Českého tenisového svazu a Pražského 

tenisového svazu z hlediska vyhlašování využitelných grantů.  

 

Odpovídá:    Mašát 

Termín:     průběžně plněno 

 

• Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou částečně plněny, nebyly zatím 

vystaveny faktury za el. energii spotřebovanou v restauraci a za spotřebu vody 

Cibulce (bude řešeno komplexně s nájmem – dlužíme jim naopak za el. proud) 

 

• Ohledně GDPR je třeba průběžně získávat souhlasy členů TO a NO se zpracováním 

citlivých osobních údajů. Na další schůzi výbor TJ opět vyhodnotí situaci. Tajemníkovi 

výboru TJ byly předány souhlasy trenérů tenisu. 

 

Zajistí:     Sommer + výbor TJ 

Termín:    příští schůze  

 

2.  Granty: 

 

b) Městská část Praha 10 – grant na rok 2020 na sportovní mládež a využití volného 

času, byl schválen grant ve výši 94 000 Kč. Grant na rok 2020 byl vyčerpán, 

vyúčtování bylo předáno v řádném termínu. 

 

Zajistí:     Jakoubek, Bartoňová 

Termín:     15. 1. 2021 

Stav:     splněno 
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c) Grant MŠMT „Můj klub“ na provoz + mládež na rok 2020. Bylo rozhodnuto o přidělení 

grantu na 185 900,- Kč na rok 2020. Vyúčtování bylo předáno v řádném termínu. 

 

Zajistí:     Jakoubek, Krákora, Bartoňová 

Termín vyúčtování:   15. 2. 2021 

Stav:     splněno 

 

d)  Národní sportovní agentura (NSA) vypsala nový dotační program COVID SPORT 

2020 na úhradu nákladů spojených s pandemií v 1. pololetí 2020. Jakoubek, Krákora 

a Bartoňová připravili žádost. Žádost byla zaslána, od NSA bylo vyžádáno doplnění 

žádosti o čestné prohlášení. To bylo 10. 12. 2020 provedeno, NSA potvrdila přijetí a 

zaslala rozhodnutí o přijetí žádosti. Následně jsme obdrželi 106 800,- Kč. Vyúčtování 

bylo v termínu předáno. 

 

Odpovídá:                          Jakoubek, Krákora, Bartoňová 

Stav:     splněno 

  

 Jak probíhají žádosti o nově vypsané granty na rok 2021: 

 

e) Grant Prahy 10 – Grantys mládež - žádost byla v požadovaném termínu odeslána, 

bylo potvrzeno její přijetí, k rozhodnutí o přidělení grantu dojde nejdříve v 1. čtvrtletí 

2021. 

 

 Zajistí:     Jakoubek, Krákora 

 Termín podání:   26. 10. – 9. 11. 2020 

 Stav.     splněno 

 

f)   Grant NSA – Můj klub 2021 mládež - žádost byla v termínu odeslána, bylo potvrzeno 

přijetí žádosti. Přišla informace, že požadovaná dotace, vypočtená na základě počtu 

evidovaných hráčů s uvedenými r. č., bude z důvodu omezených finančních 

prostředků krácena. Obdrželi jsme koncept rozhodnutí o přidělení grantu ve výši 

158 309,- Kč. Obratem jsme odeslali požadovaný podpis rozhodnutí naším 

statutárním zástupcem Jakoubkem. Čekáme na schválení a zaslání této částky. 

 

 Zajistí:     Jakoubek, Krákora 

 Termín podání:   15. 10. – 9. 11. 2020 

 Stav:     splněno 

 

g) Grantové řízení MHMP na provoz na rok 2021 – žádost byla v termínu (do 30. 11. 

2020) odeslána na MHMP. Zatím nejsou žádné informace o průběhu grantového 

řízení. 

splněno 

 

h) Grant MHMP a PTS na tenisovou mládež pro rok 2020/2021 - žádost byla 

v požadovaném termínu (20.10.2020) předána na MHMP. Obdrželi jsme 203 740,- Kč. 

 Vzhledem ke stávající pandemické situaci je důvod k obavám, že přidělenou částku 

nebudeme schopni vyčerpat.  
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       splněno 

 

i) Grant NSA - Můj klub 2021 provoz a údržba - žádost byla v požadovaném termínu 

odeslána. Zatím bez odezvy. 

  

       splněno 

 

j) NSA vypsala novou dotační výzvu na investice, termín podávání žádostí je od 12/20 

až do 06/22. Pro nás by připadala v úvahu žádost o realizaci parkoviště s parkovacím 

systémem. Jakoubek požádal pana Rybáčka, zda by nám s tím nepomohl, původně 

bylo domluveno, že se to začne řešit v lednu 2021. 

 Zatím bylo na předchozí schůzi výboru TJ dohodnuto, že perspektivně je nutno 

instalovat závoru + vybudovat parkoviště, na další schůzi výboru TJ bude přizván 

Rybáček ml. kvůli vypracování projektové dokumentace. Sommer mezitím našel a 

vybral na řešení vjezdového a parkovacího systému 5 firem. V lednu se potká se 

zástupci těchto firem a nechá si poslat jejich nabídky řešení.  

 Vzhledem k situaci s pandemií termín posunut na 30. 4. 2021 

       

 

3. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly 

 

• Výbor TJ souhlasí, aby po dobu uzavření hospody z důvodu pandemie koronaviru, 

bylo nájemci odpuštěno nájemné. V návaznosti na vyhlášení programu Covid vládou 

bude uzavřen s nájemkyní dodatek smlouvy o snížení nájmu o 30 %. Provozovatel 

občerstvení podá žádost o příspěvek státu. Žádost byla poslána a přijata. S. r. o. 

Cibulce je v rámci dodatku poskytnuta sleva 25 000,- Kč na nájemném za sezonu 

2019/2020.  

Vzhledem k vývoji pandemie je předčasné řešit současnou situaci s dluhy za 

nájmy, začne se to řešit v návaznosti na rozvolnění ev. ukončení vládních 

opatření kvůli pandemii. 

•   Šabach připravil seznam sousedů s tenisovými kurty s TJ Solidarita. 

Předali jsme výzvu k uzavření smluv. Majitelé se postupně ozývali a byly s nimi 

uzavírány smlouvy. Podmínky projednával Jakoubek, schválil Šabach. Smlouvy 

vyhotovil Jakoubek. Základní podmínkou dohody bylo, že prodej předmětné části 

pozemku nepřipadá v úvahu. Dosud uzavřené smlouvy v písemné formě jsou - 

kromě 3 sousedů (Krátký, Vacková, Pilař) - uloženy u Mašáta, v elektronické formě 

budou uloženy u Jakoubka a Bartoně Jednání s Pilařem pokračuje, Krátkému a 

Vackové zašle právní kancelář Kaplan, Nohejl urgenci. Urgence byla zaslána, zatím 

není žádná odezva. Šabach provedl novou urgenci. Ani Krátký ani Vacková se ale 

doposud neozvali. Od nájemců, s kterými je smlouva uzavřena s termínem platby do 

konce února platby přicházejí, v březnu Jakoubek zkontroluje, zda zaplatili všichni.  

 Odpovídá:     Jakoubek 

Termín:    31. 3. 2021 
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• Zprávy o činnosti oddílu tenisu a oddílu nohejbalu zašlou předsedové oddílů 

Šabachovi do konce ledna 2021. Za NO zpráva zaslána na začátku ledna, za TO 

zpráva zaslána částečně (mládež + závodní družstva), je nutno doplnit zprávu o 

hospodaření (Bartoňová) ev. za veterány (Bartoň). 

• S. r. o. Cibulka požádala o vyjádření TJ Solidarita k možnosti prodloužení nájemní 

smlouvy (končí na jaře 2022) na starou halu. K možným alternativám se vyjádří 

výbor TO a následně je projedná výbor TJ na příští schůzi.  

• Od PVK jsme dostali podklady k uzavření nebo prodloužení smlouvy o odběru vody a 

odvodu splaškových vod s tím, abychom se dostavili na PVK k projednání, tam to 

ovšem mezitím pro návštěvy zavřeli, tak Jakoubek poslal podklady mailem, potvrdili 

převzetí, nová smlouva od PVK už přišla, do 23.12. ji Jakoubek odešle potvrzenou 

nazpět. 

Stav:    Splněno 

•   Byly podepsány objednávky na odvoz a uskladnění navážky z areálu Solidarita pro 

společnost L:T. obchodní a stavební  společnost, Praha 10 Kolovraty. Sommer 

jednal s panem Kocůmem, který bude provádět odvoz, zatím byl odložen kvůli 

počasí, bude proveden do jara, cenová nabídka platí 

.  Zajišťuje:    Sommer 
Stav:     bude provedeno do jara 
 

• Jakoubek + Krákora poslali nezávaznou, předběžnou přihlášku na projektový záměr 

s finanční podporou z prostředků Modernizačního fondu. Jde o možnost vyrábět 

elektrický proud pomocí fotovoltaických článků, které by byly umístěny na střechách 

budov (restaurace, nohejbalové šatny). Samozřejmě bude v budoucnu nejprve nutno 

posoudit návratnost této investice a na základě toho se rozhodnout.  

     
 
 

Příští schůze výboru TJ se bude konat dle možností po vzájemné dohodě. 

                     
 

 

Zapsal: Mašát 

Schválil: Šabach  

 


