Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čtvrtek 4.8.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, D. Potůček, S. Šaroch, M. Majer, M. Sommerová, S.
Kosík, J. Slavík, B. Filoun
Omluveni: J. Charouzek

1) Informace oddílu nohejbalu:
Základní informace o oddílu:
• Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod má v oddíle registrováno 81 členů. Z
toho je 40 dospělých, 14 žáků a 27 dětí přípravky.
• Klub hraje 2 dlouhodobé soutěže můžů
• muži "A" - extraliga
• muži "B" - krajská soutěž
• Klub hraje 2 dlouhodobé soutěže žen
• ženy "A" - 1.liga žen
• ženy "B" - 2.liga žen (Pohár žen)
• Nejmladší zástupci žáků a dorostenců hrají dlouhodobou soutěž, formou turnajů
pořádaných Krajským nohejbalovým svazem - Střední Čechy
Ekonomická situace oddílu:
• příjmová část: příspěvky, sponzoring, letos i využití dotace
• výdajová část: opravy, pronájem kurtu, cestovné, úhrada soutěží
Různé:
• 2.-3.7. oddíl pořádal MČR v nohejbale dorostu
• Oprava antukových kurtů, příprava umělého osvětlení
• Oddíl a TJ jedná s HZS o prodloužení doby pronájmu či výměně pozemků mezi
TJ - Městem - HZS

2) KZ z 1.6. a 30.6. 2011:
a) GS byly aktualizovány, přesto je třeba ještě doplnit údaje jednotlivých oddílů.
b) Výroční zpráva za rok 2010 je dokončena a je na webových stránkách i GS. Pro
příští zprávu je třeba vytvořit „šablonu“ pro zprávy oddílů + fotodokumentaci.
c) Možnost využít prostředků z ROP na stavbu nafukovací haly na tenise se nedala
z technicko-administrativních důvodů realizovat. Stavba proběhne z finančních
prostředků oddílu tenisu s případným dofinancováním Města. Proto VV TJ
ustupuje i od výpůjčky pozemku KN 243/14 Městu.
d) Projekt nové haly
• archeologické sondy byly dokončeny, archeologové budou ještě přítomni při
skrývce zeminy,

•

e)

f)

g)

h)
i)

j)

hala bude s dřevěnou konstrukcí, rozměry 44x29 metrů, odstup od hradeb 3m,
založeno na betonové desce, ubytovny budou předělány na šatny a WC, hala
bude vybavena vzduchotechnikou,
• projekt by měl být zhotoven k 12.8.2011.
Proběhla jednání s majiteli pozemků v oblasti areálu Kutilka bratry Fišerovými, byl
zaslán dopis se žádostí o zahájení jednání o odkoupení pozemků p. Klímovi. P.
Janík informoval VV o záměru Města na výstavbu cyklotrasy přes pozemky TJ a
p. Klímy.
Na základě jednání předsed oddílů VV TJ projednal jejich návrh na
restrukturalizaci agend Správy TJ. Agendy a platové zařazení projednal předseda
s D. Potůčkem a S. Kosíkem. Změny platí dle zadání VV TJ od 1.8.2011.
Případné úpravy v organizačním řádu zpracuje EK.
Probíhá jednání se zástupci Města o vzájemné výměně pozemků. Rada Města
vyslovila s tímto záměrem souhlas. Bylo zadáno zpracování geometrických plánů
a ocenění pozemků.
S. Šaroch informoval VV TJ o stavu jednání s nájemci chaty ve Strážném.
P. Janík podal VV informace z Valné hromady OTS 14.6.2011. Zastřešující
organizací pro podávání projektů programu IV. MŠMT pro rok 2012 nebude OTS,
ale přímo svazy.
Topoly na přístupové cestě ke Kutilce byly pokáceny.

3) Info z pracovních skupin:
Stavební a majetková
• Výběrové řízení na dodavatele pro Program IV vyhrála firma Arnošt s.r.o.( Zápis
k dispozici na Správě TJ). Realizovány budou opravy antukových hřišť, částečná
oprava kanalizace, oprava plynové přípojky Kutilka (přechod přes Šemberu,
připojení restaurace), oprava výtokových armatur v sauně.
• TJ Slavoj požádal z důvodu nedochování dokladů o posouzení stavby klubovny
s kioskem v areálu tenisu stavební odbor Měst.Ú a od odboru obdržel vyjádření
k užití prostorů.
• Byla podána žádost na HZS o souhlas s instalací osvětlení na nohejbalových
kurtech. Následně bude podána žádost na stavební odbor o souhlas s instalací.

PR
• Proběhla aktualizace internetových stránek ( aktuality – výroční zpráva,
fotogalerie – fotky zařízení, historie – opravy 2008 – 2010).
• VV TJ vyzývá oddíly k doplnění informací k akcím - mistrovská utkání, turnaje a
další akce.
• Ve dnech 2. - 3.7. pořádal oddíl nohejbalu MČR dorostu dvojic a trojic. Akce byla
propagována ve spolupráci s Městem a jeho informačními zdroji. Je třeba zaslat
na Město fotky ze hry i zázemí (indikátor revolvingového projektu Města).

Projektová
• Jednání komise proběhne ve středu 10.8. od 17 hod. Návrhy oddílů na opravy
v roce 2012 je třeba zaslat do tohoto termínu.

Příprava projektů TJ:
• MŠMT - Program IV. a Program 512 - změna termínu 30.9. Rozpis úkolů zadán
Správě TJ. T: 16.9. pro 512, pro Program IV. a V. dle dohody s nohejbalovým
svazem
• MAS Pošembeří – Výzva 20.8. Podmínky byly již zaslány členům projektové
komise

Sportovně-metodická
• VV TJ pověřila komisi zahájením jednání s oddíly o rozvrhu na sezónu
2011/2012.
• V přípravném školním týdnu bude svoláno jednání s vyučujícími TV škol.
Kutilka
Informace o stavu:
• Byly podepsány smlouvy s SK a předávací protokol.
• Do konce srpna navrhnout jednání komise.
• Výsledky výběrového řízení na správce areálu Na Kutilce (letní sezóna) a SH
(zimní sezóna). Ze tří uchazečů byl vybrán pan Zeman, ale bez zájmu o využití
bytu. Nastoupil k 1.8.2011.
• Proběhla oprava telefonního kabelu na fotbalovém hřišti, byly instalovány vrata
k popelnicím, odstraněny popadané stromy.
• Byly instalovány nové hasicí přístroje, vyvěšeny evakuační a požární plány a
směrnice, označeny únikové cesty.

Vnější vztahy
• Informace o jednání se zástupci Karma, Veterina, o možné spolupráci a s HZS o
výměně pozemků.
• Informace o jednání o spolupráci mezi TJ a Technickými službami Č. Brod.
• Informace o jednání se skauty o spolupráci při „Bambiriádě“ 2012
• Konec srpna – jednání s řediteli škol a učiteli TV.
• Informace z Komise pro vzdělání, sport, kulturu a VČ – stav Programů podpory
NNO.
• VV zmocnil M. Majera a M. Rolla st. k zastupování TJ při stavebních a územních
řízeních v souvislosti s výstavbou nové haly.
• VV TJ deleguje na jednání komise pro kulturu, sport a volný čas o Programech
podpory NNO S. Šarocha.

Ekonomická
• D. Potůček informoval VV o stavu situace s odpisy částek za opravy chaty ve
Strážném.
• Ekonomická komise navrhuje VV s účinností od 1.9.2011 provádět finanční
podporu oddílů pracujících s mládeží do 26 let. Přesná podoba pravidla bude
upřesněna do příštího zasedání komise.

4) Info předsedy a sekretariátu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stav smlouvy s p. Hlavičkou – prostory jsou připraveny, čekáme na zavedení
internetové přípojky.
Byly setříděny soubory se zápisy na GS. Nesplněné úkoly je třeba splnit do
nejbližší provozní porady.
VV do příštího zasedání projedná návrh D. Potůčka na zefektivnění činnosti
Správy TJ. Návrh byl zaslán členům VV mailem.
D. Potůček navrhl zpřístupnění elektronického systému účetnictví TJ k nahlížení
členům VV.
Probíhá jednání o nové pojistné smlouvě s Kooperativou.
Požadavek p. Janoška na vyřízení jeho nároků byl předán právnímu zástupci TJ.
Úprava přístupů k účtu TJ a jejím podúčtům ve Spořitelně. T: 5.8.2011.
Byly zahájeny jednání k vyřešení bezpečnostních školení zaměstnanců a řešení
předpisů hygieny práce.

Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 1.9.2011 od 18:30 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík

