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Z á p i s č. 37 

Přítomni : Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach, Mašát 

Program : 

1. Kontrola Plnění úkolů : 

• Nový návrh stanov byl zveřejněn na webu Solidarity. O tom byli informováni 

členové v dopisu P. Sommera. Ke schválení nových stanov bude svolána 

mimořádná valná hromada TJ (po projednání v oddílech Solidarity) v květnu 

2011. 

Odpovídá:  Šabach 

Stav:   Částečně splněno, oddílové schůze proběhly 

 

• 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 :  splněno, stránky budou průběžně doplňovány 

 

• Cibulka dluží částku 130 tisíc Kč., 100 tisíc Kč uhradil. Bude projednáno  

uhrazení dluhu vzhledem k plánované přístavbě šaten půjde o doplacení nebo 

úročení dluhu. 

Odpovídá : Jakoubek 

Stav :   Cibulka dluží 130 000 Kč+za spotřebu energie, 

 

• 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. 

 

Odpovídá: Jakoubek, Sommer. Cibulka 

   Stav:  hala zkolaudována, čeká se na nabytí právní moci  

    

• 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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• J. Bartoňová urguje a provede vyúčtování oddílů Tenisové školy za rok 2010.  

Odpovídá:  Bartoňová, Malý 

Nový termín:  splněno 

J Bartoňová zruší dispoziční práva. Na tento účet budou v příštím roce zasílány 

příspěvky členů TJ a oddílové příspěvky TO. Náhled k účtu bude mít N. 

Nikodémová. 

  Odpovídá:  Bartoňová 

  Termín: 30.4.2011 

  

•  Úhrada domény TJ Solidarita – proběhne po výzvě 

              Odpovídá: Bartoňová  

Splněno 

 

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

N. Nikodémovou.  

  Odpovídá:  P. Sommer 

    splněno 

 

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly  

1. Na účtu TJ Solidarita je + 1 141 000 Kč (k 11. 4. 2011). 

2. Byla projednána a podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na SYNOT-TOUR 

2011. 

3. Je třeba prověřit objednávku ČVÚT na rektorský den 11. 5. 2011. 

Odpovídá:  Mašát 

Termín:  ihned 

 

4. Informace ohledně přístavby u tenisové budovy, po projednání je k dispozici 

územní souhlas+vydáno (9.3.) stavební povolení, očekává se nabytí právní moci. 

M. Jakoubek připraví slepý rozpočet (výkaz výměr) pro výběrové řízení 

dodavatelů.                                                        

Odpovídá:  Jakoubek                                                                                                                                                                                                                                                                               

Termín: 15. 4.  

 

5. Byla provedena příprava na členskou konferenci TJ, která se bude konat 10. 5.  

Další schůze výboru v roce 2011 proběhne 10. 5. 2011, před členskou konferencí TJ.  

 Zapsal : V. Mašát 

Schválil: L. Šabach  


