Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

24. 08. 2016
Z á p i s č. 79

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

Cibulka - dluhy k 24. 08. 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 24. 08. 2016 + 2 271 501,- 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).
Stav:

splněno

Pokračování úkolu: Jakoubek zajde na PRE a projedná možnost slev, na základě
podkladu (nabídky jiných firem – dodá Sommer).
Zajistí:
Termín:



Sommer, Jakoubek
30. 9. 2016

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. Mašát v září zavolá na MÚ Praha 10
ohledně příspěvků na děti a mládež
Odpovídá:
Termín:

Mašát
průběžně
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Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny.



Návrh stanov byl zveřejněn k připomínkám pro řádné členy TJ na webu Solidarity. K
přijetí nových stanov bude svolána valná hromada v úterý 25. 10. 2016 od 18 hod.
v restauraci „U Tonyho“. Salonek zamluvil Mašát. Všem řádným členům byl zaslán Email s upozorněním na možnost připomínek k vyvěšenému návrhu stanov na webu
(nohejbalistům zaslal Mašát (2. 7.), tenistům Nikodémová (17. 8.)). Tenisty upozorní
Nikodémová na termín připomínek 30. 9. 2016
Odpovídá:
Termín upozornění:



30. 9. 2016

Výbor TJ odsouhlasil, aby bylo podáno odvolání na soudní poplatky v kauze náhrady
pozemku.
Zajistí:
Termín:
Stav:



31. 12. 2016

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



Bartoň + Sommer
příprava 30. 9., zahájení prací 15. 10. 2016

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



členové výboru TJ
splnil Bartoň

Bartoň předložil informaci o stavu rozvodu vody, podle odborného posudku je třeba
opravit areálový rozvod. Výbor TJ souhlasí s realizací opravy rozvodu vody po kurtech.
Oprava bude provedena na podzim 2016 jako součást opravy tenisových kurtů.
Financována bude pomocí grantu nebo z vlastních zdrojů. Bylo dohodnuto, že projektant
Jodl doplní studii jako přípravu pro výběrové řízení tak, aby práce mohly být zahájeny od
15. 10. v prostoru starých tenisových kurtů.
Odpovídá:
Termín.



Nikodémová
co nejdříve

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



24. 08. 2016

Kaplan
co nejdříve
splněno

Odpovědnou osobu ohledně domény TJ Solidarita domluví Sommer s P. Jakoubkem a
odpoví na E-mailový dotaz do 15. 7. 2016.
Stav:

splněno, odpovědnou osobou je P. Šimon
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Sommer zjistí, zda na webu Solidarity existuje seznam řádných členů TJ s E-maily.
Termín:



Sommer
15. 9. 2016

Na základě stížnosti pronajímatele bude objednán písek na beach kurty.
Zajistí:
Termín:
Stav:



do 30. 8.

Proběhne výběrové řízení na dodavatele pro podzimní rekonstrukci kurtů.
Zajistí:
Termín:



24. 08. 2016

Sommer
31. 7. 2016
splněno

Tenisový oddíl připravuje změnu koncepce práce s mládeží. Výbor TJ s ní seznámí P.
Jakoubek, který bude pozván na příští schůzi výboru TJ.
2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:



Je třeba zajistit opravu obrubníku na kurtech pro beach volejbal.
Zajistí:
Termín:

Sommer
31. 12. 2016



Jakoubek informoval o předání vyúčtování grantu (6 148 Kč) PTS.



TJ obdržela od MŠMT grant (46 tis. Kč) – bude použit na mzdové náklady a materiál. Na
provoz bude přidělen další grant od MŠMT (prostř. PTÚ).
Zajistí:
Termín vyúčtování obou grantů:

Bartoňová Jakoubek
31. 12. 2016

Další schůze výboru TJ Solidarita se bude konat v pondělí 3. 10. 2016 v tenisové
klubovně.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach

3/3

