
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čtvrtek 30.6.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18.30 hod.

Přítomni: P. Janík, M. Rollo, D. Potůček, S. Šaroch, M. Majer, M. Sommerová
Omluveni: S. Kosík
Hosté: J. Kokeš

1. V.v. projednal žádost Městského úřadu Český Brod o výpůjčku pozemku KN
243/14 pro zastřešení sportovních kurtů. Žádost a odpověď jsou přílohou tohoto
zápisu.

2. Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi BK Český Brod a Basketball Nymburk
a.s., s vědomím a souhlasem TJ. Smlouva podepsána předsedou v.v. TJ a
předsedou BK.

3. Projekt nové haly
• byly zahájeny archeologické práce,
• je třeba obeslat sousedy se žádostí o vyjádření k projektu,
• problematiku vytápění budeme řešit v další fázi projektu – je třeba zjistit

požadavky jednotlivých oddílů,
• budeme pracovat na záložní variantě umístění haly,
• po připomínkovém řízení bude na webových stránkách Města a TJ

anoncováno výběrové řízení Programu IV.
4. Proběhla jednání s majiteli pozemků v oblasti areálu Kutilka bratry Fišerovými,

bude zaslán dopis se žádostí o zahájení jednání o odkoupení pozemků p.
Klímovi.

5. V.v. projednal návrh předsedů oddílů na restrukturalizaci agend zprávy TJ. Tato
bude projednána statutárními zástupci TJ se sekretariátem.

6. V.v. pověřuje M. Rolla st. jednáním se zástupci Města o vzájemné výměně
pozemků.

7. S. Šaroch informoval v.v. o stavu jednání s nájemci chaty ve Strážném.
8. VV TJ schválil rozdělení dotací od Města pro jednotlivé oddíly v poměru dle

členské základny mládeže do 26 let s výjimkou BK (podával samostatnou žádost),
na základě žádostí podaných na TJ.

9. Příspěvek na tradiční akce pořádané oddíly bude poskytován z rozpočtu TJ.

Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 4.8.2011 od 18:30 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík



PŘÍLOHA Č. 1

TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD O.S.

Komenského ul., čp. 516

282 01 Český Brod                                          dne 1.7.2011

Vyjád ření TJ Slavoj Český Brod, o.s k žádosti M ěstského ú řadu
Český Brod o výp ůjčku pozemku KN 243/14 pro zast řešení
sportovních kurt ů

Výkonný výbor TJ (dále jen VV TJ) na svém mimořádném jednání projednal žádost
Městského úřadu Český Brod o výpůjčku pozemku KN 243/14 pro zastřešení
sportovních kurtů, které by se realizovalo prostřednictvím projektu z prostředků ROP
STČ – Výzvy 65; oblast podpory 3.2.

Na základě souhlasného stanoviska oddílu tenisu i VV TJ s navrženým řešením
souhlasí a v případě získání dotace z výše uvedených prostředků s výpůjčkou
souhlasí na dobu stanovenou udržitelností projektu, tak jak je vymezen v dotačním
titulu.

Po následné realizaci projektu se VV TJ obrací na Město Český Brod se žádostí o
výpůjčku montované stavby zastřešující tenisové kurty, s tím, že veškeré provozní
náklady s tím spojené přebírá na sebe TJ Slavoj Český Brod.


