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Z á p i s č. 30 

Přítomni : Bartoňová, Jakoubek, Mašát, Sommer, Šabach  

Byl převzat a uložen záznam z volební konference TJ Solidarita, konané dne 

18.5. 2010 

Program : 

1. Kontrola Plnění úkolů : 

• Stanovy upravit do nové právní formy. Zejména definovat nově oblast 
členství. Pracovní skupina Jakoubek, Růžička připraví návrh 
upraveného znění. 

Odpovídá : pracovní skupina 
Stav :  trvá  

• Aktualizaci softwaru webových stránek připraví až nový výbor TJ. 
Odpovídá  Mašát 
Stav :  termín plnění 30.9.2010 

• Projít dokumentaci TJ, vyřadit nepotřebné a zajistit chybějící 
dokumenty. 

Odpovídá : Jakoubek, nový jednatel 
Stav :   splněno s tím, že je nutno dodat dokumenty: 

a) Kolaudační rozhodnutí z r. 2009 (komunikace , 4 tenisové kurty) – 
Bartoň? 

b) Smlouva na novou halu – Jakoubek 
c) Smlouva o provozu s JARF – Chlumský, Jakoubek 
d) Oběh účetních dokladů na r. 2009, 2010 - Šabach 

 
• Zaslat jednateli TJ chybějící zápisy z výboru tenisového oddílu. 

Odpovídá : Bartoň 
Stav :  zasláno; splněno 

• Zajistit možnost elektronického bankovnictví s možností : 
- zadání příkazů s limitem 50.000 Kč – Bartoňová 
- nahlížet na účet – Šabach, Jakoubek, Sommer, Malý, Netrdová 

Odpovídá :  Bartoňová 
Stav : splněno 

• Členové výboru TJ zašlou předsedovi TJ na jeho e-mail do 12.3.2010 
2010 termínovník akcí a hlášení za svůj úsek činnosti na rok 2010. 

Odpovídá : Šabach 
Stav :   termínovník připraven, zpřesnění provedl Šabach 
(viz příloha zápisu) 
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• Doplatek za elektrickou energii za rok 2009 ve výši 95,000,- Kč bude 

uhrazen do 31.3.2010 (uhrazeno). Nájemné za halu nohejbalu ve výši 
37,000,- Kč bude uhrazeno v dubnu 2010 (dluží). Dluh TJ vůči Cibulce 
za parkoviště bude vyrovnán v rámci uhrady faktury ze elektrickou 
energii za I. Čtvrtletí 2010. 

Odpovídá : Jakoubek 
Stav :  Cibulka dluží uvedených 37 tis. nájemné + 177 

tis. za energie  
  

• Zajistit požadavek společnosti Veolia na výměnu vodoměru u tenisu. 
Odpovídá : Jakoubek 
Stav :  Výměna proběhne na konci tenisové sezóny.  

 

2. Různé, návrhy a připomínky  

a) M. Jakoubek : 
- investiční plán ČSTV na rok 2011, informace na příští schůzi 
- rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nová tenisové haly 

Cibulka,  
- možnost podání žádosti o grant na MŠMT prověří Mašát, 

Jakoubek 
- Na úřad městské části Praha 10 přijde udání na černou skládku, 

jednáním jsou pověřeni Jakoubek, Bartoň 
b) J. Bartoňová 

- stav finančních prostředků na účtu je 1 167 399 Kč  
- na příští schůzi připraví seznam vydaných faktur s termíny jejich 

uhrazení  
- určí termín srpnové mimořádné schůze (začátek srpna) 

 

.  

 

Zapsal : V. Mašát 

Schválil: L. Šabach 

 


