Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čtvrtek 6.1.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, D. Potůček, S. Šaroch, B. Filoun, M. Majer, S. Kosík, J.
Slavík
Omluveni: J. Charouzek, M. Sommerová
Hosté: L. Minaříková
Program:
1) Informace oddílu ASPV:
• Základní informace o oddílu – oddíl má cca 60 členů, kategorie mládež a dospělí,
hodiny se liší zaměřením. Zaměření - zdravotní cvičení, poweryoga, aerobní
cvičení, všeobecná cvičení na nářadí. ASPV vidí jako nedostatek malou
propagaci oddílu.
• Sportovní výsledky – sportovních akcí se účastní pouze mládež – soutěže
Medvědí stezka, atletický víceboj.
• Ekonomická situace oddílu – oddíl sponzory nemá, je třeba zvýšit členskou
základnu, navýšení členské základny by mohlo vyřešit ekonomické problémy,
výkonný výbor by mohl pomoci s propagací. Část členů chodí nahodile, oddíl od
nich vybírá platby za cvičební hodinu.

2) KZ z 2.12.2010
a) dotazník z Valné hromady T: 31.1. – došel jen od. J. Slavíka a M. Rolla,
S. Šarocha.
b) P. Šaroch bude informovat v.v. o zájmu nájemce chaty ve Strážném firmou Relax
k jejímu odkoupení v týdnu po 15.1.2011.
3) Dokumentace TJ: vypořádání s připomínkami a schválení
•

aktualizace členské základny – do 10.1.2011 musí oddíly dodat aktualizovanou
členskou základnu (pro registraci u OTS nutná správná RČ) – NUTNÉ
Z DŮVODU PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ.

4) Info z pracovních skupin:
V.v. vyzývá komise k dodání návrhu činnosti pracovních skupin na rok 2011.
T. 31.1.2011
Stavební
• Byla provedena revize a pravidelná údržba kotelny.
• TJ zahájí jednání s Městem Č.B. o odkoupení pozemků v areálu autokempu.
Odpovídá p. Rollo st., termín 28.2.2011.

•

Stavební komise prověří napojení elektroměrů v areálu Na Kutilce.

PR
• PR komise odpovídá za kompletaci výroční zprávy.
• Doplnit zpětně zprávy o investičních akcích za rok 2009 a 2010 na webové
stránky TJ. Odpovídají M.Rollo, M. Majer, D. Potůček. T. 28.2.2011.
• Přehled o akcích v hale je zpracován do konce března.
Projektová
Přehled odeslaných projektů:
• MŠMT: Program IV. Opravy povrchů, dokončení oprav v hale a Na Kutilce
• 512 – přístavba sportovní haly
T: duben 2011
• KÚ: Fond sportu – opravy sportovních ploch tenis, volejbal, nohejbal
T: duben 2011
• ČEZ – rekonstrukce sauny
T: únor
Ostatní
• Projekty s podporou Města a Pošembeří budou předloženy na základě Výzev.
• P. Janík informoval v.v. o nové podobě programů Města.
• V týdnu od 10.1.2011 bude dopracován projekt ČEZ – Oranžové hřiště.
Sportovně-metodická
• Komise vyzývá oddíly k podání přihlášek pro školení trenérů.
• Oddíly předběžně projevily zájem o školení v oblasti všeobecné tělesné přípravy
mladších žákovských kategorií.
• Komise vyřeší kolize v termínových listinách pro jaro 2011.
Kutilka
• P. Janík informoval v.v. o jednání s L. Holým o smlouvách s SK ze dne
28.12.2010.
• VV schvaluje návrh na prodloužení doby jednání s SK do doby ustavení VV SK
max. do 1.3.2011.
• V.v. následně pověřuje M. Rolla jednat o smlouvách s SK komplexně, nikoliv po
částech, případná zplnomocnění osob k jednání za SK bude TJ vyžadovat
notářsky ověřená a D. Potůčka v oblasti stanovení výše pronájmů a
započitatelných částek. V.v. pověřuje M. Rolla projednat návrhy smluv s SK
s právníkem.
• Pokud nebudu ze strany SK uhrazeny dlužné částky za pronájem restaurace a
spotřebu energií do 31.1.2011, bude ze strany TJ vypovězena smlouva o
pronájmu restaurace.

Vnější vztahy
• Na provozní poradě bude projednán další postup jednání o koupi parcely 26/5.
• V.v. iniciuje jednání s p. Lonskou o budoucím využití areálu autokempu. (pozn.
Jednání proběhne 11.1. od 16 hod. na ATC)
• P. Janík bude jednat 7.1. s HZS o variantách pronájmu/ výměny/prodeje pozemků
v areálu za nemocnicí pro potřeby oddílu nohejbalu.

5) Info předsedy a sekretariátu:
• D. Potůček představil webový systém pro správu úkolů a dokumentů vedení TJ.
Členům v.v. bude zřízen přístup (ti kteří mají Google účet dodají D. Potůčkovi své
identifikační údaje).
• Předsedové komisí dodají aktuální úkoly pracovních skupin p. Potůčkovi, který je
vystaví na webových stránkách. T. 28.2.2011.
• D. Potůček oslovil firmu Akonto s dotazem na cenu jejich účetního software.
V současné době využívaný software Pohoda některými funkcemi nevyhovuje
potřebám TJ. V.v. doporučil nákup nového software.
• K zápisům z provozních porad nebyly žádné dotazy ani připomínky.
6) Různé
• V.v. pověřuje revizní komisi přípravou svého jednacího řádu. T. 3.2.2011.
Odpovídá J. Sklenář.
Další jednání VV se bude konat v klubovně biliardu v hale ve čtvrtek 3.2.2011 od
18.30 hod. s přizváním zástupců triatlonu.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

