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Z á p i s č. 23  

Přítomni: Bartoňová, Čermáková, Jakoubek, Krákora, Sommer, Šabach, Mašát,  

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů: 

• S. r. o. Cibulka zaplatila 40 250,-Kč. Za zimní sezónu ale dluží kolem 200 000 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. S. r. o. Cibulce byla v rámci dodatku 

poskytnuta sleva 25 000,- Kč na nájemném za sezonu 2019/2020. S. r. o. Cibulka 

požádala o vyjádření TJ Solidarita k možnosti prodloužení nájemní smlouvy (končí na 

jaře 2022) na starou halu. Příští týden má předložit konkrétní nabídku. K možným 

alternativám se vyjádří výbor TO a následně je projedná výbor TJ na příští schůzi.  

 

Výbor TJ schválil návrh na prodloužení nájemní smlouvy na starou halu na 6 let 

s tím, že jeho výše bude první 3 roky 130 tis, Kč, další 3 roky 140 tis. Kč. Pro 

tento návrh bylo 5 členů výboru TJ, 1 se zdržel hlasování. (Výbor TO přitom navrhoval 

částku 140 tis. Kč na celé období 6 let.) Jakoubek projedná uvedený návrh s S. r. o. 

Cibulka a podepíše smlouvu. 

Pokud jde o dlužné nájemné, S. r. o. Cibulka uhradila za sezónu 2020/2021 40 tis. 

Kč, zbytek nájmu bude odpuštěn z důvodu omezení vlivem vládních opatření 

k pandemii. 

 

Odpovídá:    Jakoubek 

Termín:     30. 9. 2021 

• Na obou účtech TJ Solidarita k 30. 6. 2021 je 2 642 570,- Kč 

 

• I v roce 2021 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 plněny, nebyla zatím 

vystavena faktura za el. energii spotřebovanou v restauraci – fakturu vystaví Jakoubek 

v červenci. 

 

 

2.   Nově vypsané granty na rok 2021: 

 

e) Grant Prahy 10 – Grantys mládež – grant na mládež a částečně na provoz. Byla 

přidělena částka 185 000,-Kč. Smlouva byla podepsána, je uložena u Mašáta. Peníze 

jsme obdrželi. 
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 Zajistí:     Jakoubek, Krákora, Bartoňová 

 Termín čerpání:   31. 12. 2021 

 Termín vyúčtování:   leden 2022 

 

f)   Grant NSA – Můj klub 2021 mládež – grant na mládež, tréninky, haly atd. Obdrželi 

jsme koncept rozhodnutí o přidělení grantu ve výši 158 309,- Kč. Peníze přišly. 

 

 Zajistí:     Jakoubek, Krákora, Bartoňová 

 Termín čerpání:   31. 12. 2021 

 Termín vyúčtování:   leden 2022   

 

g) Grantové řízení MHMP na provoz na rok 2021 – grant na provoz a údržbu, přiděleno 

160 000,-Kč. Smlouvu podepsal Jakoubek. Originál je uložen u Mašáta, kopie u 

Jakoubka. 

 

 

 Zajistí:     Jakoubek, Krákora, Bartoňová 

 Termín čerpání:   31. 12. 2021 

  Termín vyúčtování:   leden 2022  

 

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. Vyúčtování provede Bartoňová, Krákora a Jakoubek, do 

5. 7. jej Bartoňová zašle na MHMP  

 

 Zajistí:     Jakoubek, Krákora, Bartoňová 

 Termín čerpání:   30. 6. 2021 

  Termín vyúčtování:   5. 7. 2021  

   

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

odeslána, následně přijata. Zatím bez odezvy. 

  

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 ml., zda by nám s tím nepomohl – jde o 

vypracování projektové dokumentace, má údajně vhodnou osobu. Jakoubek a 

Sommer se s ním sejdou příští týden. Schůzka proběhla.  

Vzhledem k navržené vysoké ceně bude Jakoubek v září jednat s jiným 

projektantem. 

 Provizorně byla část vyčištěné plochy pokryta štěrkovým posypem a je používána pro 

parkování, 

  

Zajistí:     Jakoubek, Sommer 

Termín vypracování proj. dok.: bude dohodnut s projektantem v září 2021 

 

• 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 
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pandemii. Dlužné nájmy byly vyřešeny. Cibulka – viz první bod zápisu, 

s nájemcem občerstvení Janou Řehořovou byl uzavřen Dodatek č. 3 smlouvy 

s tím, že za květen zaplatí 6 tis. Kč, od června do listopadu 2021 to bude 

měsíčně 15 tis. Kč. 

•    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 uloženy u 

Mašáta, v elektronické formě budou uloženy u Jakoubka a Bartoně Jednání 

s Pilařem pokračuje, Krátkému a Vackové zaslala právní kancelář Kaplan, Nohejl 

urgenci. Šabach provedl novou urgenci. Smlouva s Krátkým byla následně uzavřena. 

Všichni smluvní nájemníci letos zaplatili, dvě smlouvy nejsou uzavřeny 

(Vacková, Pilař). 

 Odpovídá:     Jakoubek 

Termín:    31. 3. 2021 

Stav:     splněno 

     

3. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly 

 

• Bylo zahájeno jednání s Beachservis z. s. klubem o možnosti pronájmu našeho 

beach – volejbalového areálu (+šaten). Beachservis klub by chtěl provozovat v 

pronájmu areál celoročně, k tomu by zafinancoval projekt a výstavbu nafukovací 

haly. Sommer + Jakoubek budou jednat o ceně za pronájem pozemku. Jednání 

proběhlo a pokračuje. 

Odpovídá:    Jakoubek, Sommer 

 

• Je třeba rychle řešit doplnění Revizní komise vzhledem k rezignaci jejího člena Petra 

Vlasáka ze zdravotních důvodů. 

• Výbor TJ ukládá oddílům tenisu a nohejbalu uspořádat členské schůze do 15. 10. 

2021. Na nich zvolí delegáty na Valnou hromadu TJ Solidarita a navrhnou 

potenciální kandidáty do výboru TJ a do Revizní komise. Bartoňová přinese na 

zářiovou schůzi všechny finanční doklady k ověření, aby mohly být předány RK. 

Členové výboru TJ projdou text Stanov TJ a na schůzi výboru TJ v září navrhnou 

případné potřebné úpravy stanov. Výbor TJ připraví volební Valnou hromadu TJ 

v listopadu 2021.  

Zajistí:     členové výborů TJ, NO, TO 

Termín:    15. 10. 2021 

 

 
Příští schůze výboru TJ se bude konat na začátku září po vzájemné dohodě. 

Zapsal: Mašát 

Schválil: Šabach  


