
Zápis ze sch ůze výboru TJ Sokol Jahodnice 
Datum konání 27.1. 2014 od 19.15odin – Klub TJ 
Přítomni / výbor M.Kučerová,J.Rybáková,V.Vítek, 
J.Talaš,H.Kvasničková 
Omluveni / výbor  
Přítomni / rev.a kontrol.komise:  
Ostatní ú častníci: Filip Junek 
Zapisovatel M. Kučerová 
Program: 
 
1. Výbor odsouhlasil: 
 

- pronájem tělocvičny panu Martinu Křápovi v termínech 
18.1.,,15.3.,26.4.,24.5.,20.9. a 22.11.2014 od 9.00h do 17.00h na 
seminář Okinawského karate v celkové  výši Kč 600,-/termín – zajistí 
M.Kučerová 
 

- pronájem tělocvičny a přilehlých prostor paní Daně Stolínové dne 
15.2.2014 v době 15.00 – 19.00h na sportovní oslavu narozenin ve výši  
Kč 500,- 
 

- pronájem prostoru 27m2 za třetím kurtem panu J.Grabrišovi-Hospoda 
u OZZYHO v paušální výši 5 500,-Kč/období 1.2.-31.12.2014 – zajistí 
M.Kučerová,V.Vítek 
 

- uzavřené dohody o činnosti s lektorkami TJ na rok 2014 – zajistí 
M.Kučerová 
 

- pokračování pronájmu tělocvičny  pro výuku tenisu školce 
SMARTFOX, a to pravidelně každý pátek v době od 10.30 do 11.30h 
v zimním období a kurtu v letním období v paušální částce 800,-
Kč/měsíc/tělocvična a v částce 600,-Kč/měsíc/kurt – zajistí M.Kučerová 
 

- vyúčtování Grantů za rok 2013 a  podání žádosti o Grant vyhlášený 
MÚ Praha 14 – zajistí H.Kvasničková,M.Kučerová 
 

- zakoupení jemné antuky – zajistí V.Kočí 
 

- možnost kouření ve všech prostorách TJ při pořádání společenských 
akcí v poměru hlasování 4 hlasy PRO, 2 hlasy PROTI,  za podmínky, že 
tato možnost bude výslovně uvedena při stanovení pronájmu, při akcích 
pořádaných TJ, toto bude uvedeno v pozvánkách (plakátech) 
 



2. Výbor vzal na v ědomí:  
 

- a plně podpořil konání dětského karnevalu v sobotu 25.1.2014 
 

- ukončení pronájmu tělocvičny s panem Pivoňkou 
 

- zprávu ze setkání NNO s MÚ Praha 14 ze dne 22.1.2014  
 

- dvojí vloupání do prostor Klubu TJ na přelomu roku 2013/2014 – oboje 
hlášeno Policii ČR a následně pojišťovně – V.Vítek,J.Kočí 
na základě těchto skutečností byly na přístupy do Klubu instalovány 
mříže – J.Talaš 
 
3. Výbor pov ěřil:  
 

- pana Filipa Junka prověřením podmínek zavedení WIFI do prostor TJ, 
členy výboru výběrem PC, zabezpečovacího kamerového a 
rezervačního systému, na základě výsledků výbor rozhodne o pořízení  
 


