Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

29. 02. 2016
Z á p i s č. 75

Přítomni: Šabach, Jakoubek, Sommer, Bartoň, Mašát
Omluveni: Bartoňová
Program:
1. Kontrola Plnění úkolů:
•

Cibulka - dluhy k 29. 02. 2016 :

nájemné nová hala 2. pol. 2014
32 509,(sníženo vzájemným zápočtem s fakturou Cibulka 2015 ve výši 27 491,- Kč)
dluh z půjčky

150 000,-

nájemné nová hala 1. pol. 2015

60 000,-

nájemné nová hala 2. pol. 2015

60 000,-

nájemné stará hala sezóna 2015/16

82 080,-

------------------------------------------------------------------------------------------------384 589,Úroky (4,2%) z dlužných částek jsou placeny průběžně.
Odpovídá:
Termín
Stav:

Jakoubek, kontroluje Bartoňová
rok 2016
pokračuje úhrada během roku 2016



Na obou účtech TJ Solidarita je k 29. 02. 2016 + 1 989 940,- Kč.



Po realizaci připojení Cibulky přímo na PRE a porovnání cen el. energie za rok 2015
se jeví jako nutné řešit ponížení hlavního jističe u odběru v prostorách nohejbalu,
zároveň řešit změnu tarifu u obou odběrů a projednat možnost slevy ze stávajících
cen s PRE, případně přejít k jinému dodavateli el. energie. Jakoubek předložil nabídky
od společnosti Maxim energy, kde je vyčíslena úspora cca 11.500,-Kč při stávající
spotřebě, aniž by došlo k ponížení hl. Jističe či změně tarifu na C45 (přímotopná
sazba). Dále Jakoubek předložil cenové nabídky na úpravy u hlavních rozvaděčů
PRE, které je nutno udělat, aby bylo možno požádat o změnu tarifů a provést výměnu
hlavního jističe.
Odběr tenis 10709,- Kč
Odběr nohejbal 29706,- Kč (požadavek PRE vybudovat nový rozvaděč mimo budovu)
Kromě těchto nákladů bude nutno provést opravy a úpravy elektrorozvodů v
prostorách nohejbalových a beachvolejbalových šaten včetně výměny nefunkčních
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akumulačních kamen za přímotopy tak, aby rozvody elektro včetně koncových prvků
vyhověly stávajícím normám. Bylo rozhodnuto ještě před zahájením tenisové sezony
realizovat úpravu u odběru tenisu a požádat u tohoto odběru o změnu tarifu na C45. U
odběru nohejbalu realizovat potřebné práce v průběhu 2. čtvrtletí 2016. Zároveň vest
jednání s PRE o slevě cen el. energie ev. i s jinými dodavateli. Realizací všech
potřebných prací je pověřen Jakoubek, jednání s dodavateli Jakoubek a Sommer.
Jednáním s PRE pověřen:
Termín:



Jakoubek
průběžně do 30. 08. 2016

V roce 2015 je třeba pravidelně sledovat webové stránky MŠMT, Pražského
magistrátu, Městského úřadu Prahy 10, Českého a Pražského tenisového svazu
z hlediska vypisování využitelných grantů.
Odpovídá:
Termín:

Mašát
průběžně



Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny. Předseda připomenul
termíny úkolů v následujících měsících



Návrh nových stanov byl členům výboru rozeslán. Do konce března si členové výboru
TJ vzájemně zašlou písemné připomínky k návrhu znění stanov. Na dubnové schůzi
výboru TJ bude znění stanov projednáno. K přijetí nových stanov bude svolána
v průběhu roku 2016 valná hromada.
Odpovídá:
Termín projednání návrhu stanov:



Sommer + všichni členové výboru TJ
30. 04. 2016

Přeplatky u TO byly vráceny kromě Ondřeje Navrátila (1 000,- Kč), je třeba zjistit č.
účtu. Mašát předal P. Sommerovi jména dalších 8 lidí k prověření. Úkol trvá.
Odpovídá:
Termín:

Sommer
31. 03. 2016 (konečný termín)

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


Šabach informoval o usnesení odvolacího soudu ohledně nároku na část pozemku,
který je nyní ve vlastnictví TJ Solidarita – záležitost byla vrácena k soudu 1. instance
k novému projednání. Na příští schůzi podá Šabach informaci, o kterou část pozemku
se jedná.
Odpovídá:
Termín:



Šabach
04. 04. 2016

Jakoubek informoval o stavu žádosti o dotaci na rekonstrukci šaten beachvolejbalu zastupitelstvo zasedá 29. 3. 2016, následně by nás měl Pražský magistrát
informovat, jak jsme dopadli.
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Dopis členům TO (příspěvky na rok 2016) zašle Sommer do 11. 03. 2016.

Odpovídá:
Termín:


29. 02. 2016

Sommer
11. 03. 2016

Hrací řád TO na rok 2016 bude zveřejněn na webu Solidarity do konce března.

Odpovídá:
Termín:

Sommer
31. 03. 2016

Další schůze výboru TJ Solidarita se bude konat 4. 4. 2016 od 18 hod. v restauraci „U
Tonyho“.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach
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