
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: středa 1.6.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18:30 hod.

Přítomni: P. Janík, M. Rollo, D. Potůček, M. Majer, S. Kosík, J. Charouzek
Omluveni: B. Filoun, S. Šaroch, J. Slavík, M. Sommerová

Program:

1) Informace oddílu ASPV:

Základní informace o oddílu
• Nižší členská základna, klesá počet žen.
• Ekonomická situace oddílu
• ASPV je finančně v přebytku, vůči TJ nemá žádné závazky.
• Různé
• ASPV by potřebovala sportovní koberec pro cvičení v tunelu.

2) KZ z 24.4.2011:

a) GS byly aktualizovány, probíhá doplnění údajů jednotlivých oddílů.
b) Členská základna je umístěna na GS, bez rodných čísel. Žádáme oddíly o

korekturu jmen.
c) Skateboardová rampa byla vyřazena z evidence majetku TJ a rozebrána.
d) Kompletaci výroční zprávy dokončí L. Kašparová.
e) Bylo urgováno uhrazení dlužného nájemného ve Strážném a platba za nájem

šaten od hudební skupiny.

3) Hodnocení a výsledky valné hromady:

Programová a organiza ční část
• Všechny zprávy byly odprezentovány v pořádku, příště nutno dodat s větším

časovým předstihem. Oddílům byla k dispozici i Výroční zpráva v pracovní verzi
za rok 2010.

• VV TJ doporučuje revizní komisi respektovat jednací řád komise.

Usnesení
• Příště je třeba připravit kostru usnesení s předstihem a na místě doplňovat pouze

aktuální podněty.

4) Info z pracovních skupin:



Důležité úkoly pracovních skupin, zejména dlouhodobé,  jsou uvedeny v
tabulce úkol ů na Google Sites. – stav k 1.6. 2011 nedopln ěné zápisy.

Stavební a majetková
• TJ zahájila jednání s Městem Č.B. o narovnání vlastnických vztahů. Záměr

schválila RM 1.6.2011. Odpovídá p. Rollo st. Podrobnosti budou projednávány na
provozních poradách.

• Byl schválen grant 500 000,- na opravy od MŠMT. Způsob rozdělení dotace je
specifikován v zápisu z jednání stavební komise.

• Čekáme na vyhodnocení investičního grantu MŠMT. Probíhají jednání
s architekty a archeology ohledně výstavby nové sportovní haly.

• VV TJ pověřil M. Majera přípravou a vyhlášením výběrového řízení na dodavatele
grantu pro opravy.

• VV TJ schválil komisi pro otevírání obálek při výběrovém řízení ve složení Kosík,
Rollo st., Potůček, náhradníci Janík, Rollo ml.

• VV TJ souhlasí s přemístěním nevyužité nekryté tribuny z atletického stadionu do
prostoru oddílu nohejbalu.

PR
• PR komise odpovídá za kompletaci výroční zprávy a její umístění na webové

stránky ( viz KZ). Dále bude zveřejněno usnesení VH.
• Ve dnech 2. - 3.7. pořádá oddíl nohejbalu MČR dorostu dvojic a trojic. Propagovat

akci ve spolupráci s Městem a jeho informačními zdroji.

Projektová

Výsledky výb ěrového řízení na projekty TJ:
• MŠMT - Program IV. – podepsána smlouva
• Program 512 - 2. kolo výběrového řízení do poloviny června budou známy

výsledky.
• Středočeský kraj dosud nezveřejnil (Rada 23.5. dále zastupitelstvo zasedá 6.6.)

Ostatní
• Ve spolupráci s pí. Lonskou připravila Správa TJ grant na rekonstrukci autokempu

z programu Regionu Pošembeří.
• Zpracován grant do programu Pošembeří na rekonstrukci sektorů na atletickém

stadionu. 30.5. veřejná prezentace. Vyhlášení výsledků očekáváme 14.6.
• Způsob kofinancování MAS Pošembeří – ATC a Kutilka bude dořešen po

vyhlášení výsledků výběrových řízení projektů.

Projekty s podporou M ěsta:
• Dotace od Města 105 000,- Kč. Podepsána smlouva.
• Dotaci nepřidělovat oddílům, které nemají v pořádku pohledávky vůči TJ.
• Do výběrové komise TJ navrhla (7.4.) J. Slavíka. Současně jej VV TJ pověřil

vedením komise TJ pro případné přerozdělení obdržené dotace, dle návrhu
ekonomické komise a předsedy. Termín rozdělení: nejbližší jednání EK.



Sportovn ě-metodická
VV TJ pověřuje komisi zahájením jednání s oddíly o rozvrhu na sezónu 2011/2012.

Kutilka

Informace o stavu:
• Byly podepsány smlouvy s SK. Předávací protokol bude projednán 3.6.

v 18 hod. Na Kutilce.
• Jednání o generelu bude probíhat na jednání komise Kutilka (předběžně

15./16.6.)
• Správa TJ z pověření VV TJ podá inzerát na správce areálu Na Kutilce (letní

sezóna) a SH (zimní sezóna).

Vnější vztahy
• Informace o jednání se zástupci HZS 26.5. a obsahem jednání 8.6.
• Výzva 65 v ROP je pouze pro města, nelze podat návrh rekonstrukce areálu

Kutilka.
• Další jednání se zástupci SK - po výstupech pracovní skupiny Kutilka.
• Informace o jednání s V. Štolbou o zajištění ubytování pro pořádání

nohejbalového mistrovství ČR dorostu a jeho záměru rozšíření hotelu a možné
další spolupráci.

Ekonomická
• VV TJ deleguje na jednání komise pro kulturu, sport a volný čas (6.6.) S.

Šarocha.
• VV TJ zplnomocňuje S. Šarocha projednat s nájemci Strážného podmínky

prodeje chaty či další činnosti nájemců. Dále trvá pověření S. Šarocha, M. Majera
a D. Potůčka řešením situace s odpisy částek za opravy chaty ve Strážném.

• Ve spolupráci se statutárními zástupci a předsedy oddílů S. Šaroch projedná
mzdy zaměstnanců TJ.

T: 9.6.
• 1.6. proběhlo další jednání se Zlámalovými o možnosti odprodeje chaty ve

Strážném.

5) Info p ředsedy a sekretariátu:

• P. Hlavička má návrh smlouvy, podepíše po zřízení internetové přípojky.
• Rozúčtování daní na oddíly a provozy bylo provedeno a řádně uhrazeno.
• Byly projednány zápisy z provozních porad. Je třeba setřídit soubory se zápisy na

GS a nesplněné úkoly splnit do nejbližší provozní porady.
• Valná hromada OTS proběhne 14.6.2011 od 15:00. Za TJ se zúčastní P. Janík.
• VV TJ souhlasí s odprodejem dřeva z pokácených topolů na přístupové cestě ke

Kutilce.



Další jednání VV TJ bude ve čtvrtek 14.7.2011 od 18.30.hod. v areálu nohejbalu.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík


