Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čtvrtek 3.2. 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: J. Kokeš
Program:
1) Informace oddílu triatlonu: odloženo

2) KZ z 6.1.2011
a) dotazník z Valné hromady T: 31.1. – došel jen od. J. Slavíka a M. Rolla,
S. Šarocha. Nutno dodat: nohejbal, tenis, volejbal, atletika
T: 28.2.
(vazba na vizi TJ pro jednání s předsedy oddílů a Valné hromady)
b) aktualizace členské základny – viz tabulka provozní porady 28.1. – uzavřeno

3) Dokumentace TJ: vypořádání s připomínkami a schválení
•
•
•
•
•

VV TJ projednal jednací řády VV TJ, pracovních skupin a RK. Po doplnění byly
dokumenty schváleny a budou zpřístupněny na g-mailu a webu
(dokumenty). VV TJ tímto iniciuje svolání jednání RK.
Členům VV TJ a M. Duškovi je umožněn přístup na správu dokumentů v Google
Sites s možností dílčích úprav dokumentů.
Osnova Výroční zprávy TJ za rok 2010
T: 15.2. (na Google Sites je struktura VZ, úkoly i již zpracované kapitoly).
V.v. vyzývá komise k dodání návrhu činnosti pracovních skupin na rok
2011.
T: 31.1.2011 prodlouženo do 15.2
Předsedové komisí dodají aktuální úkoly pracovních skupin D. Potůčkovi, který je
vystaví na webových stránkách. T. 28.2.2011.

4) Info z pracovních skupin:
Důležité úkoly pracovních skupin, zejména dlouhodobé, jsou uvedeny v
tabulce úkolů na Google Sites.

Stavební a majetková
•
•
•
•

TJ zahájí jednání s Městem Č.B. o odkoupení pozemků v areálu autokempu.
Odpovídá p. Rollo st. Podrobnosti budou projednávány na provozních poradách.
T: 15. 3. 2011
Stavební komise prověřila napojení elektroměrů v areálu Na Kutilce.
P. Šaroch informoval VV TJ o zájmu nájemce chaty ve Strážném firmou Relax
k jejímu odkoupení v průběhu roku 2012 v ceně danou odhadem.
VV TJ projednal zápis ze stavební a majetkové pracovní skupiny s následujícími
výstupy:
- ATC: - zajistit potřebné odhady potřebné k realizaci variant:
1) grantová podpora ATC
2) prodej ATC
- Nafukovací hala v areálu tenisu: J. Kokeš informoval o variantách stavby:
1) investor – Vl. Novák
2) investorem bude TJ
Výbor tenisu ještě projedná i na VH tenisu obě varianty, dále bude J.
Kokeš jednat s předsedou TJ a S. Šarochem (ekonomická prac. skupina).
- přístavba „haly za halou“: pracovní skupina doporučila „jednolodní“
přístavbu
i s ohledem k potřebám tenisu. Další postup bude projednán až po získání
dotace MŠMT.

PR
• PR komise odpovídá za kompletaci výroční zprávy.
•
•
•

T: 28.2.
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.
Stav „nástěnek“ před halou – oslovit oddíly se žádostí o aktualizaci
Web: aktuality….1 zprávička o Strážném, doplnit o další informace s dění v TJ

Projektová
• Přehled odeslaných projektů: v přehledu na Google Sites, nutno doplnit.
T: 15.3.
Projekty s podporou Města:
• Výzva je anoncována: http://www.cesbrod.cz/category/financni-odbor-ke-stazeni
• Dělení oblastí podpory zůstává v loňském znění. Oddíly své požadavky zašlou na
Správu TJ nejpozději do 25.2.2011 !!! Do výběrové komise VV TJ navrhuje
J. Slavíka.
• Výzva MAS Pošembeří bude anoncována 4.4.2011. Jednou z oblastí je i podpora
ubytování a sportu.
• P. Janík informoval VV TJ o stavu nové podoby Programů podpory kultury, sportu
a volnočasových aktivit Města a úředním mechanismu jejich schválení.
• V týdnu od 10.1.2011 měl být dopracován projekt ČEZ – Oranžové hřiště, po
jednání s HZS projekt odložen z důvodu možné výměny pozemků mezi HZS a TJ.

•

31.1.2011 Správa TJ obdržela záporné vyjádření ČEZ k projektu reko sauna.

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 řešila kolizi v termínových listinách pro jaro 2011. Jedná se o souběh
mistrovských utkání 5.3. Oddíl volejbalu své mistrovské utkání přeloží na jiný
termín.

Kutilka
• P. Janík informoval v.v. o situaci v SK (19.2. 2011 VH SK) a dalších jednáních
s L. Holým o další spolupráci mezi TJ a SK. V platnosti zůstává pověření
M. Rolla jednat o smlouvách s SK komplexně, nikoliv po částech, případná
zplnomocnění osob k jednání za SK bude TJ vyžadovat notářsky ověřená,
a pověření D. Potůčka v oblasti stanovení výše pronájmů a započitatelných
částek.
• 4.2. v 9.00 hod. komisionálně proběhne převzetí restaurace a doplatku za
pronájem. Další provoz restaurace bude řešen po VH SK.

Vnější vztahy
• Na provozní poradě byl projednán další postup jednání o koupi parcely 26/5 ve
vztahu k variantám stavby sportovní haly. VV TJ doporučuje dále nejednat
s ohledem na variantu přístavby haly za halou.
• Výsledky jednání s nájemci ATC byly předány stavební a majetkové komisi ( viz
bod stavební a majetková prac. skupina)
Iniciovat jednání T: po výsledcích odhadů
• P. Janík projednal 7.1. s HZS o variantách pronájmu/výměny/prodeje pozemků
v areálu za nemocnicí pro potřeby oddílu nohejbalu. HZS se přiklání k variantě
výměny pozemků. Na provozní poradě byly zadány úkoly pro přípravu porovnání
velikosti a bonity pozemků.
• P. Janík obdržel dopis advokátní kanceláře Prošek s návrhem mimosoudního
vyrovnání ohledně duplicity vlastnictví pozemků Na Kutilce. VV TJ doporučuje
tuto otázku řešit ve spolupráci s právníkem.

5) Info předsedy a sekretariátu:
•
•
•
•

Sekretariát navrhuje VV k úvaze jiné využití ubytovny Na Kutilce. VV TJ vyčká na
Výzvu MAS Pošembeří.
Správa připravila varianty přístavby haly, návrhy projednala stavební a majetková
pracovní skupina (viz výše).
Strukturování Google Sites – připomínkové řízení
T: průběžný (VV TJ)
Vztah TJ ke Corridoru (o.s) a jeho případném kolektivním členství T: 3.2.

•

Zatím bez dalšího vyjádření z obou stran
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.
Prodej bez slevy, nákup se odkládá

Připomínky k zápisům z provozních porad:
• S. Kosík – informoval o uzavření nové pojistky. VV TJ doporučil zpracování
nabídek dle určených kritérií.
• Informace o výměně signalizačního zařízení v kotelně. Řeší M. Majer.
6) Různé
Další jednání VV se bude konat v klubovně biliardu v hale ve čtvrtek 3.3.2011 od
18.30 hod. s přizváním zástupců volejbalu.

Zapsal: Pavel Janík
Ověřil: Milan Rollo ml.

