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Z á p i s č. 51 

Přítomni: Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach, Bartoňová, Bartoň 

Omluveni : Mašát 

Program: 

1. Kontrola Plnění úkolů: 

• Cibulka zaplatil z dluhu (bez půjčky) celkem 224 559 Kč, zbývá tak  87 162 Kč za 

elektrickou energii za 10 – 12/2012.  

Splácení půjčky bude projednáno na samostatném jednání do konce března roku 

2013. 

 Odpovídá: Jakoubek 

 

 Úkoly podle termínovníku jsou plněny. Předseda výboru připomenul termíny na 

únor a březen. 

 

 V prosinci bude provedeno vyúčtování oddílů (tenis a nohejbal). 

Odpovídají: předsedové oddílů tenisu a nohejbalu 

Termín:  do konce ledna 

                        splněno 

 

 R. Bartoň zjistí jaká je uzavřena smlouva o doméně Solidarity na webu 

Odpovídá:  Sommer 

        Stav:   do příští schůze 

 

 

 

 P. Sommer dodá do konce prosince Jakoubkovi sponzorské smlouvy 

Odpovídá:  Sommer 

        Termín:  15. 01. 2013 

    splněno 

 

 Tenisový oddíl připraví návrh na osvětlení venkovních tenisových kurtů. Nutno 

prověřit, jaké doklady ze stavebního úřadu budou potřebné – písemné vyjádření 

SÚ a hygienické stanice. 

Rozhodnuto o sloupech do výše 6 m. 

 

Odpovídá: Sommer -HS, Bartoň- SÚ 

Termín: do příštího výboru 
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 Na účtu TJ Solidarita je k 12. 02. 2013 + 506 531. Kč  
 

 Nové webové stránky Solidarity fungují, pracuje se na realizaci zkušebního 
provozu nového systému objednávání tenisových kurtů. 

 
Odpovídá: Petr Jakoubek, Šimon 

  Termín: duben 2013 

 Pan Chlumský dluží 55 000 Kč (pronájmy hospoda) – prověřeno, uznává dluh, 
který postupně uhradí. Přes zimu nebude dluh umořován, na jaře bude připraven 
nový splátkový kalendář. 
 

Odpovídá: Jakoubek 

Termín  30.04.2013 

 Do tenisových šaten budou objednány lavičky na „čistý provoz“. Jako kritérium 
pro výběr dodavatele byla určena nejnižší cena. 
 

Odpovídá: Sommer, Jakoubek, Bartoň 

Termín: 28.02.2013 

 

 Bude realizováno doplnění svítidel na přístupovou cestu k nové hale + časovač. 

 

  Odpovídá : Jakoubek 

  Termín :  31.03.2013 

 Interní přístup členů TJ na webové stránky prověří Sommer (Seznam vstupních 

přístupových hesel připraví Nykodémová). Seznam zašlou V. Mašátovi, který přidá 

seznam nohejbalistů – členů TJ a zašle vše P. Šimonovi. 

Zatím přístup nefunguje. 

 

Odpovídá: Sommer, Nykodémová 

Termín: do příští schůze 

 

 Radek Bartoň připraví smlouvu s Bukvajem na využívání svahu pod tenisovými 

kurty. 

Zajistí:  Bartoň 

Termín: 31. 01. 2013 

  splněno 

 

 Do konce února bude připraven a rozeslán E-mail členům TJ s vysvětlením jak a 

kam platit členské příspěvky. V únoru jej rozešle členům TJ V. Mašát. Dále bude 

dopis vyvěšen na webových stránkách TJ Solidarita 
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Zajistí:  Sommer, Mašát 

Termín: únor 2013 

 

 V prosinci bylo přiděleno od MČ Prahy 10 jako dar 58 300,- Kč na provozní 

náklady a úhradu sportovního vybavení neinvestičního charakteru. Vyúčtování 

je třeba předat na Městskou část Praha 10 do 31.1.2013. 

  

Zajistí:  Šabach, Bartoňová 

Termín: 31. 01. 2013 

    Splněno 

Dle darovací smlouvy je nutno na objektu TO Logo Městské části Praha 10 

s informací o daru. 

  Zajistí :  Sommer 

  Termín : 30.04.2013 

 

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly 

 

1. Předseda podal informaci o pozemcích vlastněných TJ a o pozemcích, které jsou 

součástí soudního jednání. To se netýká naší TJ. 

2. Projednána smlouva o dílo s firmou WebAZ s.r.o. na nové webové stránky a 

rezervační systém. Smlouva byla podepsána 03.02.2012. 

3. Čestné prohlášení ve věci pozemků na Úřad pro zastupování majetku státu předa 

předseda 16.01.2013. 

 

Další schůze výboru se bude konat 12. 03. 2013 v kanceláři  Mirka Jakoubka v práci 

od 17,30 hod.  

  

Zapsal :  Ladislav Šabach 

Schválil: Ladislav Šabach  


