Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čtvrtek 3.3.2011
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, J. Charouzek, M. Sommerová, J. Sklenář (RK)
Hosté: J. Kokeš, J. Papáček
Program:
1) Informace oddílu volejbalu:
Základní informace o oddílu
• oddíl má malý počet Broďáků, z hlediska budoucnosti možná vznikne problém.
• Ekonomická situace oddílu
- oddíl dluží za pronájem haly v sezóně 2010 částku 17 298,- Kč a za zálohu
na rok 2011 8640,- Kč.
- v.v. odsouhlasil odklad splátky dlužné částky na 15.4.2011
• VV TJ doporučuje svolání valné hromady oddílu volejbalu k uvedeným
problémům

2) Informace oddílu basketbalu družstva „A“:
•
•

Ekonomická situace družstva
- oddíl dluží za pronájem haly v sezóně 2010 částku 30 960,- Kč a za zálohu
na rok 2011 6480,- Kč.
Oddíl nedodal aktualizaci členské základny

3) Informace oddílu tenisu ke stavbě nafukovací haly:
•
•
•
•
•

Firma Callipso Pardubice (3 roky servis + montáž a demontáž zdarma)
Firma 3.3.2011 zaměřila areál a připraví nákres.
Nabídka splácet 36 měsíců, oddíl chce splácet ve své režii, do konce roku musí
splatit 1 000 000,- Kč. V případě potíží členové poskytnou krátkodobou půjčku.
V.v. souhlasí se zahájením stavby, záměr se stavbou a způsob rozdělení výnosů
bude muset být schválen valnou hromadou TJ.
V.v. zplnomocňuje p. Kokeše přípravou právních úkonů spojených se stavbou
nafukovací haly.

4) KZ z 3.2.2011:
a) Dotazník z Valné hromady – došel jen od J. Slavíka, M. Rolla a S. Šarocha.
Nutno dodat: tenis, volejbal, atletika

T:28.3. (vazba na vizi TJ pro dubnové jednání s předsedy oddílů a VH)
b) Předpoklad projednání s předsedy a hospodáři oddílů v dubnu a na VH TJ v
květnu

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

Osnova Výroční zprávy TJ za rok 2010
T: 15.3. (na Google Sites je struktura VZ, úkoly i již zpracované kapitoly)
VV TJ vyzývá komise k dodání návrhu činnosti pracovních skupin na rok 2011.
T: 31.1.2011 prodlouženo do 15.3.
Předsedové komisí dodají aktuální úkoly pracovních skupin D. Potůčkovi, který je
vystaví na webových stránkách.
T: 15.3.2011

6) Info z pracovních skupin:
Důležité úkoly pracovních skupin, zejména dlouhodobé, jsou uvedeny v
tabulce úkolů na Google Sites. – stav k 3.3.2011
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: od 15.3.2011 – projednat návaznost na výsledky odhadních cen
• Komise připraví návrhy projektů do programu Pošembeří, projekty budou zadány
do zásobníku projektů.
T: 22.3.

PR
• PR komise odpovídá za kompletaci výroční zprávy.
T: 28.3.2011

•

Stav „nástěnek“ před halou – oslovit oddíly se žádostí o aktualizaci.

•

T: 28.3.2011
Vyzýváme oddíly k zasílání aktualit ze svého dění, případně i odkazy na své
webové stránky na Správu TJ.

Projektová
• Přehled odeslaných projektů: v přehledu na Google Sites, nutno doplnit.
T: 15.3.
Projekty s podporou Města:
• Požadavky oddílů byly sumarizovány a odeslány na město, celková výše
požadavků činí 353 700,- Kč. Do výběrové komise TJ navrhl J. Slavíka. Současně
jej VV TJ pověřil vedením komise TJ pro případné přerozdělení obdržené dotace,
dle návrhu ekonomické komise a předsedy.
Jednání projektové komise bude 22.3.2011 od 17:00 hod. v klubovně SH.

Program jednání:
• Výzva MAS Pošembeří bude anoncována 4.4.2011. Jednou z oblastí je i podpora
ubytování a sportu. Komise ve spolupráci se stavební připraví 3 – 4 projekty.
• Aktualizace projektové činnosti ve vztahu k výsledkům výběrových řízení na
MŠMT.

Sportovně-metodická
Komise posoudí rozvrhy v areálu Na Kutilce na základě podkladů oddílu LA a SK.

Kutilka
• 9.2.2011 proběhla VH SK – novým statutárním zástupcem byl zvolen L. Holý
• 24.2.2011 proběhlo jednání statutárních zástupců TJ a SK s výstupy:
• návrh smluv ze strany SK (informaci podal M. Rollo ml.)
• SK souhlasí s účastí v pracovní skupině Kutilka
• zaslání rozpisu tréninků
• Jednání pracovní skupiny proběhne 16.3.2011, na programu bude:
• projednání smluv s SK
• generel Kutilka
• provoz a činnost správce areálu a správce TJ
• ubytovna + restaurace
• Jednání zástupců VV TJ a části Komise za TJ proběhne – T: ????
Vnější vztahy
• Veškerá jednání o pozemcích budou následovat až po jejich finančních odhadech
(HZS, Město, ATC)
• Další jednání se zástupci SK - po výstupech pracovní skupiny Kutilka, prohlídce
areálu s novým statutárním zástupcem SK

Ekonomická
• V.v. projednal zápis z ekonomické komise s následujícími úkoly:
Ekonom dodá do 15.3.2011 výměr členských příspěvků TJ.
• Přerozdělení grantových peněz od Města ČB bude provedeno dle vnitřních
pravidel TJ. ( viz výše – pověření J. Slavíka)
• V.v. pověřil S. Šarocha, M. Majera a D. Potůčka řešením situace s odpisy částek
za opravy chaty ve Strážném.

7) Info předsedy a sekretariátu:
•
•
•

Vzpomínka na P. Blažka – projednán návrh oddílu volejbalu.
V.v. vyzývá oddíly k zaslání aktuálních rozpisů zápasů a tréninků (informace pro
veřejnost a z důvodu ohlašovací povinnosti k Městu)
VV TJ projednal zápisůy z provozních porad

•

•
•

Připomínky pracovních skupin ke Správě TJ:
• na Google- Site zveřejnit rozpočet TJ,
• připravit podklady pro komisi Kutilka ( úkoly správce, specifikace služeb,
apod.),
• sumarizovat podklady pro výroční zprávu, akce oddílů,
• sumarizovat odhady za pozemky, pro další jednání,
V.v. pověřuje sekretariát přípravou návrhu rekonstrukce kancelářských prostor.
TJ zaslala advokátní kanceláři Prošek odpověď na výzvu k jednání o řešení
duplicitního vlastnictví pozemků na Kutilce.

8) Různé:
Pí. H. Lonská zaslala seznam nutných oprav v areálu Autokempu.

Další jednání VV se bude konat v klubovně SH ve čtvrtek 7.4.2011 od 18.30 hod.
s přizváním zástupců nohejbalu.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

