Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
s přizváním předsedů a hospodářů oddílů
Den: úterý 26.4.2011
Místo: klubovna tenisu
Čas: 18:00 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, D. Potůček, S. Šaroch, M. Majer, S. Kosík, J. Slavík
Omluveni: J. Papáček
Hosté: J. Kokeš, M. Dušek, J. Vokáč, A. Bubníková, V. Čokrt, J. Sýkora
Program:
1) Informace od předsedy:
•
•
•
•
•
•

•
•

Komunikace se Správou a VV TJ bude probíhat primárně přes Google Sites (GS)
a schránky umístěné ve vestibulu sportovní haly. Zápisy z porad VV TJ dostávají
všechny oddíly.
Správa si musí uvědomit svoje povinnosti nejen vůči správě majetku, ale i
administrativním službám pro VV TJ (úkoly z provozních porad ) a oddíly (včasné
vyúčtování, apod.).
Členská základna bude umístěna na GS, bez rodných čísel, nicméně všechny
oddíly musí r. č. dodat kvůli registraci členů na OTS.
Dotace od Města bude zastupitelstvo schvalovat 4.5.2011.
Úbytek členské základny z důvodu odchodu turistů a snížení aktivit členů oddílu
skateboardingu.
Správa byla pověřena oslovením oddílů pro doplnění chybějících částí výroční
zprávy pro schválení valnou hromadou, VZ bude sloužit i jako příloha ke
grantovým řízením.
T: 30.4.
Správa TJ musí urgovat oddíly a odbory pro nesplněné úkoly po vypršení termínu
dodání.
Výčet nesplněných úkolů z provozních porad bude zkontrolován na nejbližší
provozní poradě.

2) Informace o podaných projektech a jejich stav:
•
•
•
•

Nevyšel projekt ČEZ na rekonstrukci sauny.
Výsledky výběrového řízení na Projekty TJ u Středočeského kraje a MŠMT dosud
nebyly zveřejněny.
Ve spolupráci s pí. Lonskou připraví Správa TJ grant rekonstrukce autokempu
z programu Regionu Pošembeří.
Sami připravíme z Pošembeří granty na rekonstrukci sektorů na atletickém
stadionu a případně přístavbu šaten v areálu tenisu ( v každém případě připravit
dokumentaci pro případné podání do dalších Výzev)

3) Příprava valné hromady:
•
•
•
•
•
•

VH se bude konat 10.5.2011 od 18:00 v klubovně oddílu tenisu
Jednání bude řídit M. Rollo
Návrh na složení mandátové komise: J. Slavík, S. Kosík, návrhové komise S.
Šaroch, M. Majer
Sekretariát zašle počet delegátů za jednotlivé oddíly s ohledem na počet členů
dle klíče daného organizačním řádem TJ.
Před VH je třeba aktualizovat mandát VV TJ na nakládání s nemovitostmi
(převody pozemků, výměny, odprodej, duplicitní vlastnictví)
Návrh na přivání hostů:: Město, Sokol, ředitelé škol, Pošembeří, SK, p. Misterka,
p. Fischer, pí. Lonská

4) Problematika kofinancování investic a příspěvků na činnost
•
•

S. Šaroch zdůraznil nutnost komunikace s Městem s tlakem na zvyšování
prostředků z rozpočtu Města
Výhledově bude nutné změnit finanční toky jdoucí na Správu TJ a hledat nové
možnosti kofinancování grantů, např. komerční rekreační sport

5) Projednání rozvoje TJ ve funkčním období VV TJ
Informace, které vzešly z ankety:
• do roku 2014 dokončit revitalizace sportovních zařízení,
• od dotační podpory přejít na samofinancování,
• dořešit financování Správy ve variantách daných rozpočtem,
• tvorba rozpočtové rezervy na opravy sportovních areálů,
• spolupráce s Městem, větší finanční příspěvek na sport.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík

