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Z á p i s č. 62 

Přítomni: : Bartoňová, Jakoubek, Sommer, Šabach, Mašát  

Omluveni: 

Program: 

1. Kontrola Plnění úkolů: 

• Jakoubek dostal podklady o úhradách dluhů Cibulky.  

Cibulka - dluhy k 16. 4. 2014: 

energie 1.10. - 31. 12. 2013     104.112,- 

nájem nová hala 2. polovina rok 2013      60.000,- 

dluh z půjčky       120.000,- 

energie 1. 1. – 31. 3. 2014    122 274,- (splatné 30. 4.) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

406.386,- 

Úroky za 2. pololetí 2013 činily            6 686,- Kč 

   

Odpovídá: Jakoubek, kontroluje Bartoňová 

  Termín: rok 2014 

  Stav:  pokračuje úhrada během jarních měsíců 2014 

 

 Na obou účtech TJ Solidarita je k 16. 4. 2014 + 1 442 346,90 Kč.    
 

 Pan Chlumský dluží 42 000 Kč (pronájmy hospoda) – prověřeno, uznává dluh, 
který postupně uhradí.  

 

Odpovídá: Jakoubek 

Termín:  průběžně 

 

 Pražský tenisový svaz zaslal dotaci ve výši 317 tis. Kč na rozvoj mládeže. Smlouva 

s PTS byla podepsána. Realizace dotace musí být provedena v období od 8. 7. 

2013 do 30. 6. 2014. Vyúčtování dotace musí být provedeno na určeném 

formuláři (je ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy) do 15. 6. 2014.  

 

Za způsob čerpání odpovídá:  Jakoubek, Sommer 

Termín:    30. 6. 2014 

  Za vyúčtování odpovídá:  Jakoubek, Sommer, Bartoňová 

  Vyúčtování:    15. 6. 2014 
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K 6. 3. 2014 bylo z dotace proúčtováno 149 702,- Kč. Na tento grant je nutná 

spoluúčast Solidarity ve výši 20 %. Formulář na vyúčtování sežene Jakoubek do 15. 5. 

2014. 

 

 PRE (Pražská energetika) se na nás obrátilo s požadavkem na výměnu 

distribučních kabelů z důvodu jejich stáří a poruchovosti. Aby se nemusela 

rozkopat nová komunikace u vjezdu do areálu Solidarity, bylo výborem 

odsouhlaseno řešení ukončit distribuční kabel u vjezdu (kde bude i elektroměr) a 

odtamtud natáhnout nový připojovací kabel pod zeleným pásem u beach kurtů 

(PRE hradí veškeré náklady) – vlastnit jej bude TJ Solidarita. TJ Solidarita ponese 

náklady na vybudování kiosku pro rozvodnou skříň. 

Jednáním s PRE pověřen:   M. Jakoubek 

 

 V roce 2014 je třeba pravidelně sledovat webové stránky MŠMT, Pražského 

magistrátu, Městského úřadu Prahy 5, Českého a Pražského tenisového svazu 

z hlediska vypisování využitelných grantů. 

Odpovídá:    V. Mašát 

Termín:    průběžně 

 

 Je třeba zjistit změny v počtu členů TJ Solidarita (s důrazem na mládež) k 31. 12. 

2013. Mašát zaurguje příslušné vedoucí tenisu a nohejbalu, kteří dosud nedodali, 

do 15. 12. 2013. To bylo provedeno. Existující nepřesnosti v seznamu členů vyřeší 

tříčlenná komise ve složení: Sommer, Nikodémová, Mašát do 24. 4. 2014. 

 Kontrola termínovníku: 

- Roční účetní výkaz pro PTÚ zpracuje Bartoňová a zjistí, kam je třeba 

jej odeslat. Splněno 

- Ostatní úkoly podle termínovníku splněny 

 

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly 

1. Byly stanoveny termíny členských schůzí: 

- Tenis   24. 4. 2014 

- TJ Solidarita  15. 5. 2014 
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Úkoly k přípravě členské schůze TJ Solidarita: Bartoňová připraví zprávu o 

hospodaření za rok 2013 v členění – výnosy (dotace, pronájmy, členské příspěvky 

apod.), náklady (investice, energie atd.). Jakoubek připraví zprávu o činnosti 

nohejbalového oddílu, Sommer o činnosti tenisového oddílu, oboje bude obsahovat 

činnost za rok 2013 + investiční akce za posledních 5 let. Podklady budou připraveny 

do konce dubna. Podrobné podklady dodá Bartoňová do konce týdne. 

2. Výbor souhlasí s provedením drenáže na kurtu č. 6. 

3. Mašát dá na web termín tenisové schůze. 

Další schůze výboru se bude konat v pondělí 12. 5. 2014 v 17,30 hod. v klubovně TO.  

 

 

Zapsal: Vladimír Mašát 

Schválil: Ladislav Šabach 


