Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

24. 05. 2016
Z á p i s č. 77

Přítomni: Jakoubek, Sommer, Bartoňová, Mašát
Omluveni: Šabach,
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 21. 05. 2016 + 2 483 363,- Kč.



Byla realizována instalace nových elektroměrů u obou (hl. budova, tenis) odběrů
elektrické energie s tarifem C 45 (přímotop 20 hodin). Pracuje se na předělání el.
rozvodů na nohejbalu. V hlavní budově je uzavřena smlouva na dobu neurčitou, na
tenise do konce roku 2016 (smlouvy předány Mašátovi k založení). Do 20. září bude
podána výpověď na obě smlouvy. Následně Sommer a Jakoubek budou jednat o
slevě s PRE nebo o změně dodavatele el. energie.
Jednáním s PRE pověřen:
Termíny:



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 a Sommer
výpověď do 20. 9., jednání do 20. 11. 2016

Mašát
průběžně

Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny.
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Konečný návrh stanov bude připomínkován T. Kaplanem do 30. 5. 2016. Následně
bude návrh zveřejněn k připomínkám pro členy TJ na webu Solidarity. K přijetí nových
stanov bude svolána v průběhu druhé poloviny roku 2016 valná hromada
(pravděpodobně v první polovině října).
Odpovídá:
Termín projednání návrhu stanov:

Sommer + všichni členové výboru TJ
30. 05. 2016

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


Jakoubek informoval, že je nutno sehnat nějaký kontakt na pražský magistrát, přes který
by bylo možné lobovat při podání příští žádosti o dotaci.
Odpovídá:



Při výměně podružných vodoměrů je třeba řešit s PVK zlepšení tlakových poměrů
vodovodních rozvodů pro kropení tenisových kurtů.
Odpovídá:
Termín.



15. 6. 2016

Zaslanou nabídku závlah na kurty prostuduje Bartoň a podá informaci výboru TJ.
Termín.



Jakoubek
31. 5. 2016

Bartoňová se dotáže na PTÚ, zda se nás týká elektronická evidence tržeb příp. v jaké
míře.
Termín:



Bartoň
15. 6. 2016

Na žádost souseda – pana Gebauera – bude provedeno oplocení volné plochy 9 x 5 m,
přiléhající k ulici „Pod strání“. Na nákladech akce se budou stejným dílem podílet p.
Gebauer a TJ Solidarita
Odpovídá:
Termín:



členové výboru TJ

31. 8. 2016

L. Šabach se zúčastnil 17. 4. 2016 "27. valné hromady Pražské tělovýchovné unie", kde
byly schváleny:
1. Jednací řád valné hromady,
2. Ustavení mandátové, volební komise,
3. Zpráva o činnosti PTU od 19. 5. 2015 do 17. 5. 2016,
4. Zpráva o výsledku hospodaření, rozdělení zisku,
5. Zpráva o plnění povinností TJ k PTU. TJ Solidarita vše splnila,
6. Zpráva smírčí a kontrolní komise za rok 2015,
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7. Zpráva mandátové komise,
8. Byl zvolen předseda PTU : Ing. Jaroslav Chvalný,
9. Byli zvoleni členové předsednictva PTU,
10. Byli zvoleni členové smírčí a kontrolní komise,
11. Byl schválen rozpočet PTU na rok 2016.

Další schůze výboru TJ Solidarita se bude konat podle dohody – předseda Šabach je
před prázdninami v Praze od 20. 6. do 26. 6. 2016.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Miroslav Jakoubek
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