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Z á p i s č. 40 

Přítomni : Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach, Mašát 

Program : 

1. Kontrola Plnění úkolů : 

 

• Cibulka dluží částku 290 tisíc Kč. Bylo projednáno uhrazení dluhu vzhledem 

k plánované přístavbě šaten. 

Odpovídá : Jakoubek 

Stav :   Cibulka dluží 290 000 Kč 

   

• V oblasti podávání žádostí o granty mohou být možnosti na Pražském 

magistrátu. V. Mašát bude v této souvislosti kontaktovat pí Javornickou.  

  Odpovídá:   Mašát,  

  Stav:   Trvá 

 

 

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly  

1. Na účtu TJ Solidarita je + 1 124 050 Kč  

2. Přístavba u tenisové budovy  

a) Žádost o grant ještě na rok 2011 (MŠMT) byla projednána a podána – z MŠMT 

žádná reakce. Proto bude podána znovu žádost o grant na rok 2012. V této 

souvislosti byly k zajištění jednotlivých bodů žádosti určeny zodpovědné 

osoby.  

Odpovídají: Jakoubek, Jadrný, Bartoňová, Bartoň, Mašát 

Termín: 15.9. 2011 

b) Byly osloveny 4 firmy, v úvahu připadají dvě z nich. Jednat s nimi o 

jednotlivých položkách budou Jakoubek+Bartoň. Ukončení tenisové sezóny 

proběhne tak, aby vybraná firma mohla začít s pracemi 17.10. 2011. Jadrný 

prověří způsob a termíny čerpání očekávané dotace. 

Odpovídá:  Jakoubek , Bartoň, Jadrný                                                                                                                         

Termín: do příští schůze 11.10.  

 

3. Bylo zkontrolováno plnění úkolů podle termínovníku pro rok 2011, v této 

souvislosti: 

- Jakoubek předá podepsanou smlouvu o dotaci na provoz na PTÚ. 

 - Bartoňová prostuduje podmínky vyúčtování dotace.   

- Jakoubek dodá přefakturace energií za II. Čtvrtletí do konce srpna 2011 

- zaplacení poplatku za webhosting provedla J. Bartoňová 
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4.  Nové stanovy jednoty platné od 1.1.2012 byly schváleny MV ČR a jsou vyvěšeny 

na webových stránkách Solidarity.  

 

5. V. Mašát informoval o stavu inovace webových stránek TJ Solidarita. Budou 

doplněny zápisy výboru TO (Bartoň). 

Odpovídá:  Mašát, Bartoň 

Termín:  průběžně 

 

6. Smlouvu o dotaci pro nohejbal je třeba doručit na MŠMT pí Žampachové. 

Odpovídá:   V. Mašát  

Termín:  29.8.2011 

 

7. Podmínky úrazového pojištění na rok 2011 (ČSTV-Kooperativa) je třeba 

prostudovat. 

Odpovídá:  Šabach 

Termín:  do příští schůze 

 

8. M. Jakoubkovi bylo ukradeno razítko jednoty, předává k proplacení vystavení 

nového razítka spolu s fakturou za antuku J. Bartoňové. 

 

9. J. Bartoňové předáno rozhodnutí o zastavení řízení ohledně dodatečného 

přiznání daní z příjmu fyzických osob za rok 2010. 

 

 

 

 

Další schůze výboru proběhne podle plánu 11. 10. 2011 v 18:30 hod. v tenisové 

klubovně. 

  

 

Zapsal : V. Mašát 

Schválil: L. Šabach  


