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Z á p i s č. 36 

Přítomni : Jakoubek, Sommer, Šabach, Mašát 

Omluveni: Bartoňová, 

Program : 

1. Kontrola Plnění úkolů : 

• Návrh úpravy stanov byl znovu komplexně diskutován a byly navrženy 
změny a doplňky, které budou zapracovány do návrhu (viz termín) a 
následně návrh zaslán členům výboru, kteří do týdne zašlou své event. 
připomínky a doplnění. 

Odpovídá : L. Šabach 
Termín : zaslání členům výboru 16. 2. 2011,  

  připomínky členů výboru do 23. 2. 2011  

• Nový návrh stanov bude pak zveřejněn na webu Solidarity. O tom 
budou informováni členové v dopisu P. Sommera. Ke schválení nových 
stanov bude svolána mimořádná valná hromada v dubnu 2011 (po 
projednání v oddílech Solidarity). 

• 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. Zápisy ze schůzí výboru TJ Solidarita 
budou doplněny za rok 2010. Proběhla schůzka trojice Malý, Šimon 
(mladší), Mašát. 

Odpovídá  Mašát 
Stav :  Nový termín plnění 28. 2. 2011 

• Cibulka dluží celkem částku 230 tisíc Kč. 100 tisíc Kč z tohoto dluhu 

uhradí do 20. 2. 2011.  

Odpovídá : Jakoubek 
Stav :   Cibulka dluží 230 000 Kč, 

• Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nové tenisové haly 
- rozhodnutí o povolení stavby přišlo z Úřadu městské části Pha 

10.  Kolaudace proběhla 1.2.2011, vzhledem k nalezeným 
nedostatkům ale byla odložena a proběhne po splnění 
požadavků HZS. Zúčastní se jí M. Jakoubek a L. Šabach. 

 Odpovídá: Jakoubek, Sommer. Cibulka 
   Termín:  po odstranění nedostatků    

• V oblasti podávání žádostí o granty mohou být možnosti na Pražském 
magistrátu. Na příští schůzi výboru přijde za tím účelem pan Jadrný. V. 
Mašát bude v této souvislosti kontaktovat pí Javornickou.  

     Odpovídá:  Jakoubek, Mašát, Sommer 
  Stav:   Trvá 
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2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly  

 
1. J. Bartoňová urguje a provede vyúčtování oddílů Tenisové školy za rok 

2010, zruší dispoziční práva 
Odpovídá:  Bartoňová, Malý 
Nový termín: do 15. 3. 2011 

2. Na účtu TJ Solidarita je + 893 tisíc Kč. 

3. Úhrada domény TJ Solidarita – proběhne po výzvě. 

4. Z hlediska roku 2010 podal vyúčtování NO, tenisový oddíl ještě ne. Je 
třeba urgovat N. Nikodémovou.  

Odpovídá:  P. Sommer 
Termín: 28. 2. 2011 

5. Informace ohledně přístavby u tenisové budovy, po projednání je 
k dispozici územní souhlas+oznámení o zahájení stavebního řízení, 
stavební řízení bylo zahájeno. 

 

Další schůze výboru v roce 2011 proběhne 12. 4. 2011 od 18 hod. 

Předpokládá se, že schůze tenisového oddílu proběhne 13. 4. 2011 a 

mimořádná valná hromada jednoty 10. 5. 2011.  

  

 

 

 

 

Zapsal : V. Mašát 

Schválil: L. Šabach  

 


