Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

09. 10. 2017
Z á p i s č. 87

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

Cibulka - dluhy k 9. 10. 2017 :

nájemné nová hala 1. pol. 2016
nájemné nová hala 2. pol. 2016
nájemné stará hala sezóna 2016/17
Celkem

60 000,60 000,82 080,202 050,-

Bude znovu provedena urgence dlužných částek (Jakoubek). Podle příslibu dlužníka
mají být dluhy uhrazeny kolem poloviny října. 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 9. 10. 2017 2 097 457,- Kč.



V roce 2017 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:

Mašát
průběžně plněno



Kontrola termínovníku: Úkoly podle termínovníku jsou plněny.



Rekonstrukce kurtů byla dokončena vlastními prostředky a organizací.
Vyúčtování v rámci dotace zajistí:
Termín:



Výbor odsouhlasil vytvoření datové schránky TJ Solidarita.
Odpovídá:
Termín:



Sommer + Jakoubek
31. 5. 2018

Bartoňová
30. 11. 2017

Mašát upozornil, že byly vyhlášeny granty magistrátu hl.m. Prahy na roky 2018 –
2020 a předal nabídku Jakoubkovi k prostudování. Bude podána žádost o grant na
rekonstrukci beach-volejbalových šaten. Jakoubek předal Bartoňové CD s vyplněným
formulářem a předá jí webovou adresu, aby mohla inovovat žádost (formulář A2investice).
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Zajistí:
Termín podání žádosti:


Jakoubek, Bartoňová
18. 10. 2017

Byl schválen seznam řádných členů TJ Solidarita v roce 2017. Bude vyvěšen na
webu TJ Solidarita pod kolonkou Zprávy a zápisy výboru. Se všemi členy, kteří včas
nezaplatili příspěvek, to bylo projednáno osobně.
Odpovídá:
Termín:
Stav:



09. 10. 2017

Mašát
ihned
Splněno

Je třeba připravit:
1. Přílohy ke smlouvě se správcem tenisového areálu
- Hrací řád
- Seznam lidí, kteří mají klíč od tenisové klubovny
- Požární řád
- Seznam vybavení, které vlastní TJ Solidarita
2. Ceduli, že vstoupit do klubovny mohou pouze členové klubu + zákaz kouření v
klubovně
Odpovídá:
Termín:
Stav:



Na účet jsme obdrželi dotaci na práci s mládeží (nikoliv na provoz) 168 tis. Kč od
MŠMT.
Odpovídá:
Termín:



Sommer
30. 9. 2017
Splněno

Jakoubek, Bartoňová
15. 12. 2017

Je třeba domluvit termín schůzky s Revizní komisí TJ
Odpovídá:
Termín:

Bartoňová
31. 10. 2017

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


Šabach informoval, že na základě mailu od PTÚ byla provedena kontrola údajů za TJ
v rejstříku spolků MS Praha – všechny potřebné údaje jsou uloženy.



Byla projednána stížnost na prašnost kurtů s panem Černým (Sommer, Jakoubek
ml.). Na plot u kurtu č.1 bude zavěšena plachta, bude se více kropit a bude podána
žádost o vysázení tůjí na pozemku obce (Šabach napíše na MÚ Praha 10).
Zajistí
Termín:

Šabach
31. 10. 2017
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Je nutno zaurgovat placení pronájmu za pronajaté prostory pro restauraci s panem
Chlumským (zaplaceny jsou měsíce únor, březen a říjen). Také učinit dotaz na
provoz restaurace v příštím roce (projednat smlouvu)
Zajistí:
Termín:



09. 10. 2017

Jakoubek
30. 11. 2017

Bude vyfakturován nájem za prostory tenisové klubovny panu Vaňkovi.
Odpovídá:
Termín:

Bartoňová
31. 10. 2017

Další schůze výboru TJ bude svolána podle domluvy.

Zapsal: Vladimír M a š á t
Schválil: Ing. Ladislav Š a b a ch
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