Z á p i s č. 2/2022
z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 17.03.2022

Přítomni: Tomáš Michal, Lucie Raab, Petr Laník, Tomáš Pospíšil,
Omluveni: Petr Plašil
A/ Ubytovna
2/1 Pro info - v současné době pomáháme ukrajinským občanům v nouzi při útěku před válkou. K ubytování
poskytujeme pokoje pro 6 lidí na dobu neurčitou. K dispozici dostali kuchyňku běžně využívanou OPT a
klubovnu.
●

sháníme 3 kočárky - golfky, boty pro 3leté děti
○ zjistit jak je to s žádostí o dotaci na ubytované - zařídí Lucie Raab
○ zjistit za jakých podmínek můžeme poskytnout tělocvičnu (cca 132 metrů čtverečních)
- zařídí Lucie Raab
○ máme ještě volný jeden 4 lůžkový pokoj

2/2 Aktuální ceník k 15.2.2022 je zveřejněn na webu hostelu.
B/ Ekonomické informace
2/3

Zdražování energií:
-

1/7

plyn máme fixovaný ještě na rok
elektřinu máme zdraženou na zálohách o 20.000 Kč měsíčně
Dotační příležitosti pro rok 2022
1) NSA - Provoz a údržba 2022 - ještě nevyhlášeno

1/8

Další potřebné akce
1) Rekonstrukce kotelny a výměna zásobníků TUV za nové – v procesu

C/ Ostatní
1/10 Povodí Vltavy:
-

-

Pronájem pozemků: podle nových smluv nám PVL zvyšuje nájemné ze 20 Kč na 70 Kč za metr
čtvereční. Tedy z celkového nájemného 170.220 Kč na 414.540 Kč platné zpětně od 1.1.2022.
Aktuálně máme dopronajaté všechny pozemky kromě prostoru bývalé recepce kempu v dolním
areálu.
o

TJ se proti tomuto rozhodnutí ohradí - komunikuje Petr Laník

o

Bude potřeba prostudovat všechny možné finanční zdroje na provoz a údržbu areálu
TJ

o

Ke smlouvě je potřeba doložit aktualizovaný Povodňový plán sportovního areálu a
Provozní řád sportovního areálu do 31.3.2022.

Nová brána pro vjezd do prostoru bývalého kempu a k dolní bráně TJ – vjezd je povolen na
povolenky (3ks). Klíč a povolenka jsou na vyzvednutí v recepci s vratnou kaucí
o

-

Vytvořit manuál vjezdu a používání povolenek - na starosti Lucie Raab

Komunikace s p. Pařezovou ohledně 2 povolenek na SPZ pro naše nájemníky - PVL se vyjádřilo,
že nechce vystavovat speciální povolenky

-

Pronájem mola u dračích lodí - v procesu
Povolení ke stání pojízdné budovy půjčovny v prostoru bývalé recepce (do února) - znovuotevření
kauzy - pronájem může být povolen na základě doložení kolaudačních rozhodnutí.
o

Dohledat kolaudační rozhodnutí na stavebním úřadě Praha 4 - zařídí Tomáš Michal

1/11

Internetové stránky TJ: - nový rezervační systém sauny a půjčovny je v procesu

2/4

Internetové stránky Hostel Kotva: je třeba udělat zálohu webu, aktualizovat a nastavit cookies

1/12

Dokončit prodej auta Peugeot bez technické – rozeslat poptávku emailem
- Vrátit značky, co nejdříve, aby se neplatilo nové povinné ručení - zařídí Tomáš Pospíšil
- oprava tachometru Citroen - zařídí Tomáš Pospíšil

1/14 konference delegátů se svolává na 25. dubna 2022
- Delegátům konference přijdou podklady do 25.března včetně kandidátních listin - zařizuje Tomáš Michal
- Členská schůze bude volební. Vyzýváme všechny oddíly, aby nominovali své zástupce do Výboru.
1/16
-

Plánované akce:
Září - Den otevřených dveří - září v rámci Evropského týdne sportu - přihlášení Lucie Raab
Říjen - Klubák - navrhujeme datum 2.10.2022 (tradice, prosíme o potvrzení oddílu OVT)
Nacenit Vietnamský třídenní tábor - 5.-7.7. (pondělí-středa)
Nacenit 15.6. poptávku k uspořádání svatby 80-125 osob, ubytování 20 osob, stan, kuchyňka

Příští schůze VTJ bude 31.3.2022 v 18:30.
Zapsal: Lucie Raab

Schválil: Tomáš Michal

