Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

9.10. 2012

Z á p i s č. 47
Přítomni: Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach
Omluven: Mašát
Program:
1. Kontrola Plnění úkolů:


Cibulka uhradil částku 116 479 Kč. J. Bartoňová zkontroluje výpisy příjmů
a Jakoubek dodá novou dlužní částku.
Cibulka dluží:
Faktura elektrické energie 31.03. - 31. 12. 2011
120.481,60
Nájem stará hala sezona
2011/2012
82.080,Druhá půlka nájmu nová hala
2011/2012
30.000,---------------------------Celkem
233.561,60
Za přítomnosti zástupce Cibulky bylo dohodnuto a Cibulkou potvrzeno, že částka
120.481,60 Kč bude uhrazena do 31.10.2012 a zbytek dluhu do 31.12.2012, včetně
faktury za el. energii, kterou vystaví za ¾ 2012 Jakoubek. V případě, že budou
uvedené termíny ze strany Cibulky splněny, TJ Solidarita se účastní finančně rozdělení
přívodu a měření el. energie do výše 1/3 potřebné částky na realizaci.
Odpovídá:
Jakoubek, Bartoňová
Stav:
Cibulka dluží celkem i s půjčkou 383 tis. Kč
Splácení půjčky bude projednáno na samostatném jednání do konce roku 2012.


Úkoly podle termínovníku jsou plněny.
Vyúčtování dotace tenisového svazu ve výši 36.500 Kč provede Bartoňová
k 14.12.2012.



Od magistrátu hl.m. Prahy byla poskytnuta dotace ve výši 100.000 Kč na opravu
povrchu u tenisové zdi. Bylo dohodnuto, že se provede navýšení obrubníků a nový
asfaltový povrch. Práce na realizaci rekonstrukce začnou v týdnu po 15.10.2012.
Odpovídá:

Jakoubek

Vyúčtování dotace k 31.1.2013
Odpovídá:
Jakoubek, Bartoňová
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Tenisový oddíl připraví návrh na osvětlení venkovních tenisových kurtů. Nutno
prověřit, jaké doklady ze stavebního úřadu budou potřebné.
Odpovídá:
Termín:



Sommer, Bartoň
do příštího výboru

V nejbližších letech je potřebné provést rekonstrukci původních plotů kolem
tenisových kurtů. Na tuto stavbu požádáme o grant magistrát Prahy.
Odpovídá :
Termín :

Sommer, Jadrný
10.11.2012



Na účtu TJ Solidarita je + 530 tis. Kč



Návrh software na objednávání tenisových kurtů posoudili Jakoubek a Šimon.
Byla uzavřena smlouva na vybudování nového systému webových stránek
Solidarity a on-line rezervace kurtů (55 tis. Kč). Demo nových webových stránek
proběhne v pátek 18. 5., ověření a zkušební provoz nového systému objednávání
tenisových kurtů jsou posunuty na duben 2013.
Odpovídá:



Jakoubek, Šimon

Pan Chlumský dluží 3x20 000 Kč (pronájmy hospoda) – prověřeno, uznává dluh,
který postupně uhradí.
Odpovídá:
Termín
Úkol trvá dál.

2.

9.10. 2012

Jakoubek, Bartoňová
informace příští schůze

Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly
1. Do tenisových šaten budou objednány lavičky na „čistý provoz“
Odpovídá:
Sommer
Termín:
do příští sezony
2. Projednány dopisy z PTÚ:
- Termín konání valné hromady PTÚ 20.11.2012
- Změna sídla PTÚ Hanusova 347/16, Praha 4 – Michle
- Písemná korespondence na PTÚ, Box 31, Hanusova 347/16, 140 21
Praha 4
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- Telefonní a e.mailové spojení
3 . Byla odsouhlasena smlouva na odběr vody. Po podpisu předsedou bude odeslána
dodavateli.
Odpovídá:
Bartoňová
Termín :
10.10.2012
4 . Odsouhlaseno doplnění svítidel na přístupovou cestu k nové hale.
Odpovídá :
Termín :

Jakoubek
31.10.2012

Další schůze výboru se bude konat 13.11. 2012 v práci u Jakoubka od 18. hod.

Zapsal : Ladislav Šabach
Schválil: Ladislav Šabach

3/3

