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Z á p i s č. 25  

 

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

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů: 

• Jakoubek připraví dva dodatky ke smlouvě s S. r. o Cibulka (na starou halu – sezona 

2020-2021, na novou halu sezona 2021). 

 

Odpovídá:    Jakoubek 

Termín:    30. 10. 2021 

 

• Na obou účtech TJ Solidarita k 20. 10. 2021 je 3 060 205,- 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.  

 

2. Současný stav grantů na roky 2021-2022: 

 

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. 

 

 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 
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 Termín čerpání:   31. 12. 2021 

  Termín vyúčtování:   leden 2022  

 

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

odeslána, následně přijata. Rozhodnutím NSA nám byla přidělena na provoz částka 

293 875,- Kč. 

  

Zajistí:     Bartoňová, Jakoubek 

 Termín vyúčtování:   15. 2. 2022 

  

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. Původní projektant navrhoval vysokou cenu, proto proběhla schůzka za 

účasti: Jakoubek, Sommer a nový projektant stavební části Ing Řeřicha. Sommer mu 

zašle elektronicky naše stávající podklady. Termín zpracování projektové 

dokumentace bude závislý na požadavcích stavebního úřadu.  

Jednání s projektantem o termínu vypracování projektové dokumentace ještě 

neproběhlo 

 

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

parkování, 

  

Zajistí:     Jakoubek, Sommer 

Termín vypracování proj. dok.: bude dohodnut s projektantem  

 

 

k) Dostali jsme přidělený další grant od MHMP a PTS na tenisovou mládež na rok 

2021/2022 ve výši 175 512,- Kč, peníze přišly, termín vyúčtování je 30. 6 .2022, 

originál smlouvy je uložen u Mašáta. 

 

 Zajistí:     Krákora, Jakoubek, Bartoňová 

termín:     30. 6. 2022 

 

l)  Je třeba připravit žádost na městský úřad Prahy 10 o grant na rok 2022 (Grantys). 

Krákora zjistil příp. změny v metodice podání žádosti, žádost je rozpracována, Krákora 

ji podá do 21. 10.20121. 

 

 Zajistí:     Krákora, Jakoubek 

Termín podání žádosti:  11. - 24. 10. 2021 

 

m)  Je také třeba podat žádost o grant MHMP (na údržbu a provoz TJ v roce 2022). 

Krákora zjistil metodiku pro podání žádosti, žádost je rozpracována, Krákora ji podá 

do 24. 10. 2021. 

  

 Zajistí:     Krákora, Jakoubek 

Termín podání žádosti:  1. - 30. 10. 2021 

 

n)  Z PTS přišla výzva na podání žádosti na MHMP o grant na tenisovou mládež. Žádost  
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zašle na PTS Krákora do 23. 10. 2021. PTS pak žádosti za celou PRAHU předá na 

MHMP. 

 

Zajistí:    Krákora, Jakoubek 

Termín podání žádosti:     do 25. 10. 2021 

     

3. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly 

 

•  Šabach podal žádost o převedení svého řádného členství na svého syna – Ing. 

Ladislava Šabacha (nar. 19. 5. 1977).  Výbor TJ bere žádost na vědomí a předává ji 

výboru TO k zařazení změny do evidence.  

•  Bylo zahájeno jednání s Beachservis 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. Beachservis klub poslal 

návrh podmínek tohoto pronájmu (viz příloha zápisu). Výbor TJ Solidarita odsouhlasil 

uzavření smlouvy v souladu s těmito navrženými podmínkami s tím, že bude nejprve 

předložen Valné hromadě TJ k vyjádření. Návrh smlouvy připraví Sommer společně 

s JUDr Kaplanem. Na členské schůzi TO byla většinou hlasů žádost Beachservis 

klubu zamítnuta, proto bude řešena ještě na VH jednoty 3. 11. 2021. 

Zajistí:    Sommer, Kaplan 

Termín:    30. 9. 2021 

 

• 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 

Stav:     splněno 

 

V diskuzi k textu Stanov byl zmíněn problém, kdo může být volen do orgánů TJ 

(zatím pouze řádní členové), Mašát připraví do konce týdne dopis všem řádným 

členům, ve kterém je požádá o připomínky ke Stanovám. Dopis předá Sommerovi 

a Čermákové k rozeslání. To byl splněno. V souladu s přípravou valné hromady byli 

Šabachem požádáni vedoucí oddílu tenisu a nohejbalu o zaslání Zprávy o 

činnosti v roce 2021 do konce října 2021. Zároveň výbor TJ stanovil termín 

konání Valné hromady na 3. 11. 2021.  

V dalším jednání byla projednána příprava Valné hromady, včetně příslušných 

dokumentů (program, kandidátka do výboru TJ a do Revizní komise, volební řád 

atd.).  
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Za přípravu zodpovídá:  Šabach 

Termín:    3. 11. 2021 

 

Poněvadž od řádných členů žádné připomínky ke Stanovám doposud nepřišly, 

projednali členové výboru TJ vlastní připomínky ke Stanovám. V diskusi byly 

připomínky zaznamenány, Jakoubek je předá Kaplanovi ke konkrétní formulaci, 

budou řádným členům předem zaslány a na VH budou projednány. 

 

 

 
 

Zapsal: Mašát 

Schválil: Šabach  

 

 


