Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

12. 03. 2013

Z á p i s č. 52
Přítomni: Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach, Mašát
Omluveni: Bartoň
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.



P. Sommer zjistí, jaká je uzavřena smlouva o doméně Solidarity na webu. Na příští
schůzi přijde s pracovníkem odpovědným za web + rezervační systém. Do týdne
zašle spojení na firmu (WebAZ), která webové stránky vytvořila. Perspektivně se
bude o spojení s firmou a webové stránky starat V. Mašát.
Odpovídá:
Termín:



Sommer
do příští schůze

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:
Termín:
Stav:

Sommer – HS, Bartoň - SÚ
do příštího výboru
Stavební úřad – splněno, zbývá Hygienická stanice



Na účtu TJ Solidarita je k 12. 03. 2013 + 465 199,- Kč.



J. Bartoňová předá do konce týdne (15. 3.) Jakoubkovi a Sommerovi finanční
vyúčtování za rok 2012.



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.
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Odpovídá:
Termín


Sommer, Jakoubek, Bartoň
28. 02. 2013
Splněno

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



Jakoubek
30. 04. 2013

Do tenisových šaten budou objednány lavičky na „čistý provoz“. Jako kritérium
pro výběr dodavatele byla určena nejnižší cena. Výběrové řízení proběhlo, lavičky
jsou objednány.
Odpovídá:
Termín:
Stav:



12. 03. 2013

Jakoubek
31. 03. 2013

Dle darovací smlouvy je nutno na objektu TO umístit Logo Městské části Praha
10 s informací o daru (58 300,- Kč) na provozní náklady a úhradu sportovního
vybavení neinvestičního charakteru.
Zajistí:
Termín :

Sommer
30. 04. 2013

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly
1. Je třeba opravit válec.
Zajistí:
Termín:

Jakoubek
31. 3. 2013

2. Je nutno vyřešit spojení Internet + televize (+ příp. satelit) a koupi televizního
přijímače + satelitního receiveru.
Zajistí:
Termín:

Jakoubek
15. 4. 2013

3. Seznam členů – Jakoubek doplnil u některých členů E-mailové adresy, Mašát jim
zašle výzvu k zaplacení ročních poplatků. Výzvu předá také Petrovi Jakoubkovi,
který zajistí její předání přípravce a závodním hráčům. Doplněný seznam bude
vyvěšen na webu Solidarity.
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4. Je nutno doplnit do seznamu členů TO sloupec „kategorie členství“ a vyplnit jej.
Zajistí:
Termín:

Nykodémová
20. 3. 2013

5. Je třeba opravit samostatný kurt pro beach volejbal.
Zajistí:
Termín:

Jakoubek
1. 5. 2013

6. Bylo by vhodné prověřit stav žádostí o granty (Praha-magistrát, MŠMT,…)
Zajistí:
Termín:

Šabach (ve spolupráci s Jadrným)
do příští schůze

Další schůze výboru se bude konat 9. 04. 2013 od 17,30 hod. Místo konání bude
upřesněno (podle počasí).

Zapsal : Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach
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