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Z á p i s č. 33 

Přítomni : Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Mašát 

Omluveni: Šabach 

Program : 

1. Kontrola Plnění úkolů : 

• Stanovy upravit do nové právní formy. Zejména definovat nově oblast 
členství. Písemný návrh z hlediska členství připravil M. Jakoubek, návrh 
byl diskutován, týden před příští schůzí výboru bude zaslána finální 
verze návrhu.. 

Odpovídá : M.Jakoubek 
Stav :  trvá  

• Aktualizaci softwaru webových stránek připraví až nový výbor TJ. 
Informaci o stavu řešení podal V.Mašát a požádal o prodloužení 
termínu. Nová formulace úkolu je: Doplnění a aktualizace webových 
stránek příp. aktualizace software. Nejprve budou doplněny a 
aktualizovány webové stránky. Příští týden bude stanoven termín 
schůzky trojice Malý, Šimon, Mašát. 

Odpovídá  Mašát 
Stav :  Nový termín plnění 31.12.2010 

• Projít dokumentaci TJ, vyřadit nepotřebné a zajistit chybějící 
dokumenty. Jakoubek zašle V. Mašátovi Oběh účetních dokumentů 
2010 ve staré verzi software. Jinak 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. 

Došlo k dohodnutí termínu. 
Odpovídá : Jakoubek 
Stav :  Výměna proběhne 2. 11. 2010 

• 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, který 

nedodržel domluvený termín 

 Odpovídá: Jakoubek, Sommer. Cibulka 
   Stav:  Trvá  
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- je třeba projednat s p. Cibulkou zimní údržbu přístupové cesty 

k nové hale  

 Odpovídá: Jakoubek 
 Stav:  zimní údržba přístupové cesty projednána 

s Cibulkou, bude ji zajišťovat  

• Možnost podání žádosti o grant na MŠMT. V.Mašát projde webové 
stránky MŠMT a podá informaci, předběžně je dohodnuta schůzka na 
MŠMT k možnosti získání grantu 

     Odpovídá:  Jakoubek, Mašát 
  Stav:   Trvá 

 

2. Různé, návrhy a připomínky  

 
1. J. Bartoňová provede vyúčtování Tenisové školy, zruší dispoziční práva 

Termín: do konce roku 2010  
 

2.  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.  

   Splněno 

 3. J. Bartoňová 
- seznam vydaných faktur s termíny jejich uhrazení předá 

Jakoubkovi (ihned) 

4. M. Jakoubek informoval, že byla zamítnuta žádost o dodatečnou 

restituci pozemků TJ Solidarita. Dále byl připraven dodatek smlouvy 
Tenisové školy se ZŠ o pronájmu nohejbalové haly (380Kč/hod.). 

5. J. Bartoňová projednala s PTÚ, že TJ Solidarita nemusí zakládat datové 

schránky. 

6.  V. Mašát obdrží od J. Bartoňové výzvu k zaplacení webových stránek, 
dále od M. Jakoubka starší zápisy výboru TJ  

 

Zapsal : V. Mašát 

Schválil: Jakoubek 

 


