Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

28. 11. 2016
Z á p i s č. 81

Přítomni: Šabach, Jakoubek, Sommer, Bartoňová, Bartoň, Mašát

Program:
1. Kontrola Plnění úkolů:
•

Cibulka - dluhy k 28. 11. 2016 :

nájemné nová hala 2. pol. 2015

60 000,-

nájemné stará hala sezóna 2015/16

82 080,-

------------------------------------------------------------------------------------------------142 080,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 28. 11. 2016 + 2 383 629,- Kč.



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. Šabach informoval, že Praha 10 nabízí
dotaci na konkrétní akci – bylo rozhodnuto, že nabídku nevyužijeme.
Odpovídá:
Termín:

Mašát
průběžně

Mašát informoval o možnosti dotace od pražského magistrátu. Byla mu podána žádost
o dotaci na investice (šatny, beach kurty). Dále byla podána žádost o příspěvek na
provoz (na MŠMT). Připravuje se žádost o příspěvek na investice na MŠMT.
Odpovídá:
Termín:

Jakoubek, Bartoňová
30. 11. 2016



Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny.



25. 10. 2016 proběhla Valná hromada TJ Solidarita, na které byly přijaty nové
Stanovy. Probíhá proces jejich registrace.
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Jakoubek informoval, že je nutno sehnat nějaký kontakt na pražský magistrát, přes
který by bylo možné lobovat při podání žádosti o dotaci. Bartoň zjistí, jaký je stav po
podání naší žádosti
Odpovídá:
Termín:



Sommer +Jakoubek
průběžně

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



Bartoň
průběžně

Probíhá oprava areálového rozvodu vody jako součást opravy tenisových kurtů.
Financována bude pomocí grantu nebo z vlastních zdrojů. Nutno zároveň vysadit
odbočku ve vodoměrné šachtě. Jde o vodoměr DN 50. Práce provede Česká voda,
a.s., která zaslala cenovou nabídku. Sommer projednal snížení ceny, je objednána
výměna, čeká se na realizaci. Termín 28. 11. nebyl dodavatelem (Česká voda) splněn.
Odpovídá:
Termín.



28. 11. 2016

Mašát
co nejdříve
splněno

Podzimní rekonstrukce kurtů byla dojednána tak, aby práce byly zahájeny mezi 17. –
24. 10. Rekonstrukce ale byla zahájena později, práce probíhají.
Zajistí:
Termín:

Sommer + Jakoubek
15. 4. 2017

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


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

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

Jakoubek, Bartoňová
30. 6. 2017
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Byla schválena koupě motorového rotačního kartáče 8101S s elektrickým startérem +
radlice na odklízení sněhu.

Zajistí:
Termín:


28. 11. 2016

Bartoň
co nejdříve

Jakoubek předal dodatek č.15 ke smlouvě s Cibulkou k založení.

Prosincová schůze proběhne v podniku CRAZY COW, Dlouhá 6, 1. p. dne 7. 12.
2016 od 18 hod. Další schůze v lednu 2017 po dohodě.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach
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