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Z á p i s č. 32 

Přítomni : Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach 

Omluveni: Mašát 

Program : 

1. Kontrola Plnění úkolů : 
• Stanovy upravit do nové právní formy. Zejména definovat nově oblast 
členství. Pracovní skupina Jakoubek, Růžička připraví návrh 
upraveného znění. Do konce září předloží M. Jakoubek návrh členům 
výboru k připomínkám. 

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  

• Nájemné za halu nohejbalu ve výši 37,000,- Kč bude uhrazeno v dubnu 
2010 (Cibulka dluží). Dluh TJ vůči Cibulkovi 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, dluh bude uhrazen do konce 

listopadu  
• Zajistit požadavek společnosti Veolia na výměnu vodoměru u tenisu. 

Odpovídá : Jakoubek 
Stav :  Výměna proběhne na konci tenisové sezóny 

• Informace o investičním plánu ČSTV na rok 2011 
Odpovídá : Jakoubek 
Stav: podá na příští schůzi 

• Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nové tenisové haly 

      - rozhodnutí o povolení stavby přišlo z Úřadu městské části Pha 10, 
je třeba provést kolaudaci, Jakoubek urguje Cibulku 

 Odpovídá: Jakoubek, Sommer. Cibulka 
   Stav:  Termín plnění do 30. 9. 2010 (nebude splněn) 

- je třeba projednat s p. Cibulkou zimní údržbu přístupové cesty 

k nové hale (dodatkem ke smlouvě) 

 Odpovídá: Jakoubek 
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 Stav:  zimní údržba přístupové cesty projednána 
s Cibulkou, Bartoň zajistí dodatek ke smlouvě   

• Možnost podání žádosti o grant na MŠMT 

     Odpovídá:  Jakoubek, Mašát 
  Stav:   Trvá 

• Na úřad městské části Praha 10 přišlo udání na černou skládku 
v areálu Solidarity. Je třeba podat na MÚ Phy 10 žádost o ošetření na 
místě                  

Odpovídá: Bartoň 

Stav:  Splněno. Bartoň projednal s MÚ Phy 10. Se 
skládkou není potřeba nic dělat, MÚ požaduje zcivilizovat prostor 
mezi chodníkem a plotem u bývalého fotbalového hřiště. To 
provede Škudera dle možností (problém jsou parkující auta). 

2. Různé, návrhy a připomínky  
a) M. Jakoubek : 
 Je třeba dořešit Statut o tenisové škole 
  Odpovídá: Sommer, Bartoň 
  Stav:   Splněno  
 
 Dostavba tenisových šaten 
 Byla projednána smlouva s architektem Leníčkem, je třeba urychlit 
termín (do 31. 10. 2010) vypracování Projektové dokumentace pro územní 
řízení, aby bylo možné žádat o stavební povolení a následně se pokusit o 
získání grantu. Předpokládané zahájení stavby je 11/2011.  
b) J. Bartoňová 

- seznam vydaných faktur s termíny jejich uhrazení předá 

Jakoubkovi do 30. 9. 

 
Předseda L. Šabach bude asi dva měsíce mimo práci výboru (operace srdce). 
Přejeme mu úspěšnou operaci a rychlou rekonvalescenci.   

 

 

Zapsal : V. Mašát 

Schválil: Jakoubek 

 


