Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

11. 04. 2016
Z á p i s č. 76

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

Cibulka - dluhy k 11. 04. 2016 :

nájemné nová hala 1. pol. 2015

60 000,-

nájemné nová hala 2. pol. 2015

60 000,-

nájemné stará hala sezóna 2015/16

82 080,-

------------------------------------------------------------------------------------------------202 080,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 11. 04. 2016 + 2 321 822,- Kč.



Přechod na jiný tarif dodávky el. energie - je realizována úprava u odběru tenisu
včetně osazení nového elektroměru, je realizována úprava včetně výměny jističe u
hlavního odběru. Nejpozději příští týden bude i u tohoto odběru osazen nový
elektroměr a realizátor by nám měl předat nové smlouvy na dobu neurčitou. Následně
Sommer a Jakoubek budou jednat o slevě s PRE nebo o změně dodavatele el.
energie.
Jednáním s PRE pověřen:
Termín:



V roce 2016 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:



Jakoubek
průběžně do 30. 08. 2016

Mašát
průběžně

Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny. Předseda připomenul
termíny úkolů v následujících měsících
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Znění stanov bylo projednáno. Mašát připraví konečné znění návrhu a to bude (po
připomínkách členů výboru) projednáno s T. Kaplanem před schůzí výboru 30. 5. 2016
od18 hod. K přijetí nových stanov bude svolána v průběhu roku 2016 valná hromada
(pravděpodobně koncem září nebo začátkem října).
Odpovídá:
Termín projednání návrhu stanov:

Mašát + všichni členové výboru TJ
30. 05. 2016

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. Jedná se o pozemek starého katastru 3050 – je rovnoběžný
s ulicí Pod strání v šířce panelového domu 2155 (jde o místo, kde jsou skládky a
stará tenisová hala).
Odpovídá:
Termín:
Stav:





Jakoubek informoval, že žádosti Solidarity o dotaci na rekonstrukci šaten
beachvolejbalu Pražský magistrát nevyhověl. Při příští žádosti na magistrát bude
nutno lobovat, nejlépe přes nějakého zastupitele.
Dopis členům TO (příspěvky na rok 2016) zašle Sommer do 11. 03. 2016.

Odpovídá:
Termín:
Stav:


Šabach
04. 04. 2016
Splněno

Sommer
11. 03. 2016
Splněno

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

Odpovídá:
Termín:
Stav:

Sommer
31. 03. 2016
Splněno

Další schůze výboru TJ Solidarita se bude konat 30. 5. 2016 od 19 hod. v klubovně
tenisu.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach
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