
Zápis ze sch ůze výboru TJ Sokol Jahodnice 
 
Datum konání     11.6. 2012  od 18.00hodin – předzahrádka 
Přítomni / výbor    H.Kvasničková,M. Kučerová, J.Mestek  
      V. Vítek, V. Burian 
Omluveni / výbor    J.Rybáková 
Přítomni / rev.a kontrol.komise  V. Kočí 
Ostatní ú častníci    J.Junková 
Zapisovatel     M. Kučerová 
 

Program: 
1. Na základě poslední schůze Výboru: 
 

- uzavřena smlouva na údržbu venk.prostor s paní J. Junkovou 
 

- podána žádost o stavební povolení na MÚ Praha 14, uzavřen dodatek č.4 s paní J.Junkovou a provedeno 
osazení dveří v prostorech Klubu směrem do předzahrádky 
 

- úprava kurtů před jarní sezonou provedena zcela v režii TJ, poděkování všem  členům v čele 
s manž..Talašovými, Kyryanovými, panem M.Dusíkem a V.Skálou 
 

- zakoupení karty Eurotel – telefon pro rezervaci kurtů a tělocvičny - 602 970 878 
 

- Výbor nebude realizovat pořízení sušáků na soc.zařízení 
 

- oslava Dne dětí – neděle 3.6.2012 – akce se zúčastnilo 125 soutěžících dětí, akci finančním či jiným darem 
podpořili: manželé Kyryanovi, paní Miluše Vítková, paní Helena Vrbenská, pan Daniel Brož a společnost Coca 
cola 
Výbor děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu oslavy 
 

2. Podepsány granty získané od MÚ Prahy 14 a Hl. m. Prahy – dotace na provoz. 
 

3. V.Vítek zjistil cenové a realizační možnosti závlah na kurty s využitím dešťové vody. Celková investice 
na rozvody, čerpadlo aj. je cca 100 000,-Kč  - výbor nesouhlasí s realizací. 
 

4. Členský příspěvek PTÚ pro rok 2012 (dle stavu členů k 31.12.2011) činí – dle nových pravidel  - 1500,-
Kč, splatný k 15.9.2012. Aktuální stav členů TJ – 145 členů (56 dětí a 89 dospělých) 
 

5. Výbor písemně stanovuje pravidla pro využívání prostor předzahrádky, tělocvičny a kurtů pro pořádní 
akcí a turnajů: 
V prostoru Klubu a p ředzahrádky je omezena konzumace vlastního jídla a p ití – toto je dovoleno-
umožn ěno pouze po dohod ě a se souhlasem provozovatele-nájemce Klubu. Nevzta huje se na b ěžné 
občerstvení b ěhem sportu či občerstvení pro malé d ěti. 
Turnaje, sout ěže, oslavy po řádané pod „hlavi čkou“ TJ Sokol Jahodnice mohou členové po řádat pouze 
se souhlasem-v ědomím, min. dvou členů výboru, kte ří nad akcí p řebírají „záštitu“ - zodpov ědnost. 
Ostatní akce jsou považovány za soukromé akce a jak o takové podléhají cenám a pravidl ům dle 
provozního řádu a ceníku  TJ.  
 

6. Výbor projednal s nájemcem Klubu paní J.Junkovou chybný postup při instalaci dveří do předzahrádky, 
který byl proveden bez výslovného souhlasu výboru či jeho členů a bez jeho vědomí. Nájemce si je vědom, že 
není oprávněn provádět bez souhlasu výboru jakékoli úpravy, změny či zásahy týkající se předmětu nájmu, 
pokud nemají charakter havarijního stavu. 
 

7. V červenci,srpnu – začištění oken v prostorách tělocvičny, zajištění-přidání světla do prostor „kumbálu“, 
oprava světla na přístupové chodbě do tělocvičny. 
 

8. Sobota 23.6.2012 turnaj v nohejbalu – akci zajišťuje J.Ptáče(V.Vítek,V.Burian) 
 

9. Zpracování cenové nabídky na výměnu podlahy v Klubu – zajistí V.Vítek 
 

10. Nutno zajistit plán původní a stávají elektroinstalace–zajistí:H.Kvasničková,V.Vítek 
 

11. Výbor souhlasí s bezúplatným využitím tělocvičny pro trénink Babastepu období září 2012 – červen 
2013 max. 2x týdně, v době, která není určena pro pravidelné či komerční využití tělocvičny.  
 

12. Termín Valné hromady – říjen 2012. 

 

13. Z prostředků TJ zakoupen nový míč na nohejbal – členům k dispozici k zapůjčení pro hru na 
víceúčelovém kurtu. 



 
 
 
 


