Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

3. 10. 2016
Z á p i s č. 80

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

Cibulka - dluhy k 3. 10. 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 3. 10. 2016 + 2 466 957,- Kč.



Pokračování úkolu: Byly uzavřeny nové smlouvy s PRE, je v nich zakotveno zlevnění
cen splatné do 31. 12. 2018. V září 2018 je nutno projednat novou smlouvu.
Zajistí:
Termín:



Jakoubek
září 2018

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 zavolal v září na MÚ Praha 10
ohledně příspěvků na děti a mládež – budou projednávány v polovině října..
Odpovídá:
Termín:

Mašát
průběžně

Mašát informoval o možnosti dotace od pražského magistrátu.
Odpovídá:
Termín:

Jakoubek, Bartoňová
15. 11. 2016
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Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny.



Šabach podal informaci o přípravě valné hromady (25. 10.). Byl schválen program a
materiály pro VH.
Odpovídá:
Termín:



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



30. 9. 2016
splněno, nabídku neakceptujeme

Seznam řádných členů TJ s E-mailyna webu Solidarity není. Doplní jej tam Mašát pod
adresu „Výbor TJ“
Zajistí:
Termín:



31. 12. 2016
splněno

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



Sommer +Jakoubek + Bartoň
do konce říina

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



Bartoň
průběžně

Do středy přijde cenová nabídka na opravu areálového rozvodu vody. Nadále probíhá
výběrové řízení na nový rozvod vody v areálu. Oprava bude provedena na podzim
2016 jako součást opravy tenisových kurtů. Financována bude pomocí grantu nebo
z vlastních zdrojů. Nutno zároveň vysadit odbočku ve vodoměrné šachtě. Práce by
měla provést Česká voda, a.s., která zaslala cenovou nabídku. Sommer projedná
možnost snížení ceny, příp. navrhne jiné řešení.
Odpovídá:
Termín.



Šabach + výbor TJ
25. 10. 2016

Mašát
co nejdříve

Podzimní rekonstrukce kurtů bude dojednána na základě jeho cenové nabídky tak,
aby práce byly zahájeny mezi 17. – 24. 10.
Zajistí:
Termín:

Sommer + Jakoubek
17. 10. 2016
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Petr Jakoubek seznámil výbor TJ se změnou koncepce práce s tenisovou mládeží.
Výbor TJ ji považuje za správně zaměřenou. Jako hlavní trenér odpovídá za
tenisovou mládež Pařízek.
2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:



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



Sommer
31. 12. 2016
Splněno

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



Jakoubek informoval, že jsme obdrželi dodatek na neinvestiční dotaci
(zprostředkovává PTÚ) od České unie sportů, a. s.



Od PTS jsme dostali dotaci 186 900 Kč na tenisovou mládež.
Odpovídá:
Termín vyúčtování:

Jakoubek, Bartoňová
30. 6. 2017

Další schůze výboru TJ Solidarita se bude konat v úterý 25. 10. 2016 v salonku
restaurace „U Tonyho“ od 17:30 hod.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach
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