Zápis ze schůze výboru TJ SOLIDARITA

16.04.2018
Z á p i s č. 90

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

Program:
1. Kontrola plnění úkolů:
•

Cibulka – uhrazeno :

nájemné nová hala 1.pol. 2017

60.000,-

nájemné stará hala 2017/2018 82.080,zatím neuhrazeno :

nájemné nová hala 2.pol. 2017
vodné

60 000,-

cca 13.000,-

Úroky (4,2%) z dlužných částek byly placeny průběžně. Úhrady od Cibulky jsou dále
průběžně sledovány.
Odpovídá:
Termín

Jakoubek, kontroluje Bartoňová
rok 2018



Na obou účtech TJ Solidarita je k 16.04.2018 2 979 086 Kč.



I v roce 2018 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. Bartoňová
dohledá další účty za antuku a vodné – ve 2.pololetí 2017 + 2018.
Vyúčtování v rámci dotace zajistí:
Termín:



Sommer + Jakoubek +Bartoňová
31. 5. 2018

Proběhla schůzka Bartoňové a Jakoubka s členem Revizní komise TJ P. Vlasákem.
Všechny účty jsou v pořádku. Zápis ze schůzky domluví Jakoubek s Vlasákem. Na
základě jeho připomínek bude od 1. 1. 2018 účtování zjednodušeno na jedno
středisko a granty budou sledovány zvlášť.
Výbor projednal zápis z revize hospodaření za roky 2015 a 2016. Drobné nedostatky
byly na místě odstraněny. Kontrola revizní komise shledala hospodaření bez
nedostatků. Byl vytvořen zápis revizní komise (obdrží a zajistí Vlasák). Potřebné
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podklady předá Jakoubek Šabachovi. Do 30. 6. 2018 bude provedena revize
hospodaření za rok 2017.
Odpovídá:
Termín:


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 byla podána
žádost o vysázení tújí na pozemku. Majitel pozemku, Magistrát hl. m. Prahy,
odpověděl na naši žádost kladně dne 11. 12. 2017 s tím, že na odboru životního
prostření Prahy 10 si máme zjistit, jaký druh keře můžeme vysadit. Vysázení tújí bylo
odborem životního prostředí zamítnuto, místo toho bylo doporučeno vysázet
bobkovišeň. Odbor ŽP chce být přítomen při výsadbě. Sommer shání nabídky firem
na vysázení. Mašát prověří na webu možnost grantu na zeleň na Praze 10.
Zajistí
Termín:



Jakoubek, Bartoňová
30.6. 2018

Sommer, Mašát
31. 05. 2018

Podle informace M. Jakoubka bude restaurace u nohejbalu provozována panem
Chlumským v roce 2018 za stejných podmínek jako letos s tím, že restaurace bude
otevřena v období duben až říjen, tj. 7 měsíců. Dodatek k původní smlouvě platí od
01.01.2017. Podle informace J. Bartoňové zaplatil v roce 2017 Chlumský 5x 15.000,Kč, tzn., že 2 platby dluží (nutno zaurgovat) – to bylo splněno.
Zajistí:
Termín:
Stav:

Šabach
neprodleně
splněno

Dvě dlužné platby byly vzhledem k dobrým vztahům s provozovatelem odpuštěny i
vzhledem k tomu, že restauraci bude provozovat jiný nájemce. Jakoubek připraví
dohodu o ukončení pronájmu s panem Chlumským a smlouvu s novým nájemcem.
Zajistí:
Termín:


Budou připraveny nové smlouvy s tenisovými trenéry od jarní sezóny 2018. Po
školení na PTU, kterého se zúčastnil Jakoubek, předal předsedovi TO Sommerovi
body, které musí být ve smlouvách uvedeny.
Odpovídá:
Termín:



Jakoubek
30. 4. 2018

Sommer
15. 5. 2018

Mašát informoval o schůzce na MÚ Praha 10 ke koncepci sportu – na příští schůzce
zjistí podrobnosti ke konání veřejné sportovní akce na kurtech Solidarity. Konkrétní
schůzka s MÚ Praha 10 se vzhledem k nemoci Mašáta dosud neuskutečnila. Mašát
domluví nový termín schůzky
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Odpovídá:
Termín:


Mašát
15. 5. 2018

Uvažuje se o vybudování dětského hřiště za tenisovou klubovnou. Je třeba připravit
podklady pro rozhodnutí a zažádat o investiční dotaci + zjistit možnost grantu na
magistrátu pro příští rok (Mašát).
Odpovídá:
Termín:



16.04.2018

Sommer, Mašát
30. 6. 2018

Je třeba připravit koncepci na dokončení výstavby sportovního areálu TJ Solidarita,
k tomu bude vytvořena Investiční komise, která připraví návrh s variantami řešení.
Odpovídá:
Termín:

Sommer, Jakoubek
30. 6. 2018

2. Různé, návrhy a připomínky, nové úkoly:


Předseda výboru TJ Šabach uložil předsedům oddílů zorganizovat do konce dubna
2018 výroční schůze oddílů, na kterých budou zvoleni delegáti na Valnou hromadu
TJ Solidarita, která se musí konat do 15. 5. 2018, kdy končí volební období
stávajícího výboru TJ a musí být provedeny nové volby. Schůze nohejbalového
oddílu bude 23. 4. 2018 (od 18 hod), tenisového oddílu 24. 4. 2018 (od 18 hod),
Valná hromada TJ 16. 5. 2018 (od 18 hod).
Stav:



Předsedové oddílů připraví pro předsedu jednoty písemné zprávy o činností oddílů a
další potřebné informace jako podklad pro zpracování výroční zprávy předsedy
jednoty.
Zajistí:
Termín:



splněno

členové výboru + předsedové oddílů
9. 5. 2018

Valnou hromadu TJ připraví Šabach.
Zajistí:
Termín:

Šabach
do 11. 5. 2018

V den konání Valné hromady (16. 5. 2018) se členové výboru TJ dostaví v 17:30
hod.


Jakoubek informoval, že byla podána žádost o grant na tenisovou mládež na PTS.



Do 31. 12. 2018 musí být vyměněn podružný vodoměr vody.
Zajistí:
Termín:

Jakoubek
30. 11. 2018
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Je třeba provést registraci u Pražských služeb ohledně svozu odpadu
Zajistí:
Termín:

Bartoňová
30. 4. 2018



Bylo dohodnuto, že vyzvedávání doporučené pošty bude zajišťovat předseda TJ
Šabach.



Mašát dá na web Solidarity informaci, že tenis a beach volejbal zahajují sezónu od
23. 4. 2018

Příští schůze výboru TJ se bude konat po dohodě, termín bude určen po Valné
hromadě TJ 16. 5. 2018

Zapsal: Mašát
Schválil: Šabach
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