Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

1. 03. 2017
Z á p i s č. 82

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

Cibulka - dluhy k 1. 3. 2017 :

nájemné stará hala sezóna 2015/16

82 080,-

nájemné nová hala 1. pol. 2016

60 000,-

nájemné nová hala 2. pol. 2016

60 000,-

nájemné stará hala sezóna 2016/17

82 080,-

úroky 2016 (srpen 2016)

5 368,-

------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem

289 528,-

Byla provedena urgence dlužných částek (Jakoubek). Úroky (4,2%) z dlužných
částek jsou jinak placeny průběžně.
Odpovídá:
Termín
Stav:

Jakoubek, kontroluje Bartoňová
rok 2017
pokračuje úhrada během roku 2017



Na obou účtech TJ Solidarita je k 1. 3. 2017 + 1 934 322,- 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) a o příspěvek na investice (na MŠMT).
Podle informace pražského magistrátu nedostane od něj TJ Solidarita žádnou dotaci
Odpovídá:
Termín:
Stav:

Jakoubek, Bartoňová
30. 11. 2016
splněno
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Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny.



25. 10. 2016 proběhla Valná hromada TJ Solidarita, na které byly přijaty nové
Stanovy. Podle vyjádření právníka (Kaplan) jsou stanovy platné od 1. 1. 2017 – ten
také zanese do rejstříku městského soudu Praha osoby oprávněné jednat za TJ
(předseda a statutární místopředseda).



Oprava areálového rozvodu vody byla dokončena.
Odpovídá:
Termín.
Stav:



Sommer +Jakoubek
průběžně
splněno

Rekonstrukce kurtů byla zahájena s firmou Dušek + Vršecký (nejnižší cenová nabídka
– 550 tis. Kč). V prosinci přišla tato firma s požadavkem na zvýšení ceny o 220 tis. Kč.
Výbor TJ po zvážení všech okolností se rozhodl odstoupit od dohody s touto firmou
z důvodu neodůvodněných dodatečných nákladů a bude řešit rekonstrukci vlastními
prostředky a organizací.
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:
Stav:



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



Bartoňová Jakoubek
31. 12. 2016
splněno

Jakoubek, Bartoňová
30. 6. 2017

Byla schválena koupě motorového rotačního kartáče 8101S s elektrickým startérem +
radlice na odklízení sněhu.
Zajistí:
Termín:
Stav:

Bartoň
co nejdříve
splněno
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Další schůze bude svolána podle potřeby po dohodě.

Zapsal: Vladimír Mašát
Schválil: Ladislav Šabach
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