
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čtvrtek 1.9.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18.30 hod.

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

Informace oddílu BK:
• BK je na základě smlouvy s TJ Slavoj samostatné občanské sdružení přijaté za

kolektivního člena TJ. Práva a povinnosti člena TJ dodržují členové BK, jako
kdyby byly členy právně nesamostatného oddílu a to na základě smlouvy
uzavřené mezi BK a TJ.

• BK má k 1. 9. 4 družstva registrovaná do soutěží pořádaných basketbalovou
federací v sezóně 2011/2012. Družstva hrají krajské přebory (nejmladší minižáci
a minižákyně - mix, starší minižákyně U13, starší minižáci U13) a žáci U15
celorepublikovou divizi. Skončilo družstvo, které by nyní nastoupilo do mladších
dorostenek, 4 jeho členky hrají ligu U16 a U14 v Brandýse, další dvě přešly do
družstva U13, zbytek (4) skončil.

• BK uzavřelo smlouvu s BCM Nymburk, na základě které se povedlo:
• Spojením dostat družstvo Nymburka U15 do žákovské ligy pro rok 2011/2012.
• Získat z BCM do Brodu na výměnu další hráče pro divizi U15 2011/2012.
• Zavést třetí - metodický trénink v týdnu pro kategorie U15 a U13 pod vedením

specialistů z BCM.
• Družstvo U13 na konci sezóny sehraje kvalifikaci o ligu 2012/2013 pro kategorii

U14.
• Třetím rokem proběhla v létě 2011 intenzivní týdenní soustředění v Nové Bystřici

v turnusech pro mladší U11-U13 a v dalším pro starší U15 žáky a žákyně.
Soustředění U15 bylo poprvé společné se soustředěním BCM Nymburk.

• Probíhá doplňující nábor do přípravky ročníků narození 2001 - 2003. K datu
posledního sběru údajů mělo BK 71 registrovaných aktivních dětských členů.

Ekonomická situace oddílu:
• příjmová část ročně: rozhodující část příjmů BK tvoří členské příspěvky v roční

výši ca 7 000 Kč na dítě plus 5 500 Kč na letní soustředění, dalšími příjmy jsou
dary soukromých sponzorů, v roce 2011 předpokládáme v úhrnu cca 100 000
(firmy BEK, Svitok, Česká pojišťovna), sponzoring Města ve výši 30 000, podpora
činnosti s dětmi a mládeží v rámci TJ v roce 2011 rovněž 30 000, dohromady cca
700 000

• výdajová část: náklady na letní soustředění cca 250 000 Kč, náklady na cvičební
prostory 300 - 400 tisíc, doprava 70 000 (zejména divize, jinak zajišťují rodiče
zdarma), rozhodčí cca 60 000, spolupráce s BCM a profesionalizace trenérů 80
000. Deficit BK uhradí z vytvořených rezerv.



1) KZ z 4.8. 2011:

a) Komunikace přes GS, aktualizace, doplnění údajů jednotlivých oddílů, informace
oddílům o této stránce. 

b) T: 20.9.2011 kone čné zúčtování
c) Projekt nové haly: 
d) stavební a územní povolení
e) čerpání dotace bude upřesněno do konce září
f) podána informace školám
g) Podle výše přidělené dotace bude svolána schůze stavební a ekonomické

komise.
h) Další jednání s majiteli pozemků v oblasti areálu Kutilka bratry Fišerovými

neproběhlo, p. Klíma zaslal požadavek studie využití a má zájem jen o pronájem.
i) Úpravy v organizačním řádu ve vztahu restrukturalizace Správy zpracuje EK.

j) T: 31.10.2011

k) Stav jednání se zástupci Města o vzájemné výměně pozemků. Rozděleno do
etap:
• ATC – Radniční zahrada, pozemky před halou
• Kutilka cesta – parkoviště a pozemky okolo fotbalu
• Kutilka cyklotrasa
• HZS – Město – hřiště u 1. ZŠ

l) S. Šaroch informoval VV TJ o podání inzerátu na prodej chaty a stavu jednání
s nájemci chaty ve Strážném.

m) P. Janík podal VV TJ informace o způsobu podání žádostí neinvestičních
Programů III. ; V. a investičního „512“ na MŠMT. Program III. a IV. se bude
podávat přes nohejbalový svaz.

n) Žádost na HZS o souhlas s instalací osvětlení na nohejbalových kurtech. Žádost
na stavební odbor o souhlas s instalací zpracuje oddíl nohejbalu.

o) VV TJ překládá do příštího zasedání projedná návrh D. Potůčka na zefektivnění
činnosti Správy TJ. Návrh byl zaslán členům VV mailem.

p) D. Potůček navrhl zpřístupnění elektronického systému účetnictví TJ k nahlížení
členům VV.

q) Probíhá jednání o nové pojistné smlouvě s Kooperativou.
r) Požadavek p. Janoška na vyřízení jeho nároků řeší právní zástupce TJ.

2) Info z pracovních skupin:

Stavební a majetková
• Informace o průběhu oprav z dotace Programu V na letošní rok.
• Informace o stavební dokumentaci a harmonogramu prací na nové hale.

PR
• VV TJ urgentně vyzývá oddíly k doplnění informací k akcím - mistrovská utkání,

turnaje a další akce.
• Využití propagace přes město a MKIC



Projektová
• Jednání komise a Správy prob ěhne ve st ředu 7.9. od 8 hod. k Program ům

MŠMT a MAS Pošembe ří
• Příprava projektů TJ:

• MŠMT - Program III. a V. 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 do 10.9.

• MAS Pošembeří – 6.9. školení

Sportovn ě-metodická
VV TJ pověřila komisi zahájením jednání s oddíly o rozvrhu na sezónu 2011/2012.
Kolize volejbal a BK – jednání se svazy o přeložení termínů zápasů.

Kutilka

Informace o stavu:
• Oprava telefonního kabelu na fotbalovém hřišti byla dokončena, internet je

připojen, nájemce se nestěhovává.
• Jednání komise: termín bude upřesněn (12.9.2011 – 14.9.2011)
• Kontejner na trávu
• Využití ubytovny (šatny pro ZŠ)

Vnější vztahy
• Informace o činnosti Českobroďák o.s.
• Jednání s úřadem práce o VPP pro Kutilku.
• Jednání se zástupci škol o spolupráci a využití sportovišť.
• Informace o jednání o spolupráci mezi TJ a Technickými službami Č. Brod.
• Informace z Komise pro vzdělání, sport, kulturu a VČ – stav Programů podpory

NNO. Formuláře žádosti a vyúčtování projednat s FO MěÚ.

Ekonomická
Ekonomická komise navrhuje VV rozdělit finanční podporu TJ oddílům ve výši
podpory města a podle stejného klíče.

3) Info p ředsedy a sekretariátu:

• Stav smlouvy s p. Hlavičkou – stěhuje se do objektu k 1.9.2011.
• Informace o zprávě z archeologického průzkumu staveniště za halou.
• Informace BK o vzorovém tréninku M. Ježdíka 8.9. od 17.30 hod. v hale.

Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 18:30 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík


