
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čtvrtek 6.10.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18.30 hod.

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

1) KZ z 1.9. 2011:

a) Na GS jsou vyvěšeny všechny podané grantové projekty a zápisy z porad.
b) Projekt nové haly: viz bod stavební komise
c) Další jednání s majiteli pozemků v oblasti areálu Kutilka bratry Fišerovými

neproběhlo, p. Klíma zaslal požadavek studie využití a má zájem jen o
pronájem. Tento bod se přesouvá do komise Kutilka.

d) Úpravy v organizačním řádu ve vztahu restrukturalizace Správy zpracuje EK.
Přesouvá se do agendy správy.

T: 31.11.2011
e) Stav jednání se zástupci Města o vzájemné výměně pozemků. Rozděleno do

etap:
1. ATC – Radniční zahrada, pozemky před halou
2. Kutilka cesta – parkoviště a pozemky okolo fotbalu
3. Kutilka cyklotrasa
4. HZS – Město – hřiště u 1. ZŠ

Dosud nebylo projednáno radou města. Přeřazeno do komise vnějších vztahů.
f) S. Šaroch informoval VV TJ o podání inzerátu na prodej chaty a stavu jednání

s nájemci chaty ve Strážném. Proběhne jednání mezi D. Potůčkem a S.
Šarochem.
Doplnění: M. Doležal nabídl pomoc realitní společnosti ČS a.s

g) P. Janík informoval o způsobu podávání žádostí neinvestičních Programů III. –
na sportovní akce podává každý oddíl žádost na svůj svaz. Ten si následně
vyžádá doplňující podklady.

h) D. Potůček zpřístupní elektronický systém účetnictví TJ k nahlížení členům
VV.

T: 15.10.2011
i) Byla uzavřena nová pojistná smlouva s Kooperativou.

2) Info z pracovních skupin:

Stavební a majetková
• Dokončují se opravy z dotace Programu V na letošní rok.
• Výběrové řízení na dodavatele reko KBD

• Otevírání obálek: 10.10. 2011 od 15 hod.
• Posouzení nabídek: B. Filoun, M. Rollo st., D. Potůček, S. Kosík, náhradník:

M. Majer
• Schválení výběrového řízení: VV TJ per rolam T: 12.10.



• Do 17.12.2011 musí být uzavřena fakturace investiční akce, podmínka Zásad
programu 512 při poskytnutí 100% finančního příspěvku

• Otevření nafukovací haly na tenise se koná v sobotu 8.10.2011 v 18:00.
• Jednání stavební komise proběhne v pondělí 10.10.2011 v 16:00.

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

turnaje a další akce.
• Historie oddílů a TJ – VV vyzývá členy, kteří mají k dispozici historické ročenky a

další dokumenty k jejich zapůjčení (převedení do elektronické podoby).

Projektová
• Jednání komise a Správy – projekty ČEZ – jednotlivé oddíly dodají své projekty

na sekretariát do 31.10.2011.
• projekty na ST Č kraj – příprava probíhá
• na MAS Pošembeří podán projekt rekonstrukce skokanských sektorů Na Kutilce

Sportovn ě-metodická
• Informace o rozvrhu v hale – kolize byly vyřešeny
• Sportovní příprava trenérů – příprava plánu školících seminářů

Kutilka

Informace o stavu: (viz Zápis)
• Jednání komise proběhne 10.10.2011 v 18. hod. na Kutilce
• Jednání s technickými službami (TS) – bioodpad, úklid sněhu, cesta Na Kutilce
• Topení v prostorách Kutilky – zpracovány varianty rekonstrukce
• Správcovství

Vnější vztahy
• Informace o akcích Českobroďák o.s.
• Informace z Klíčové oblasti (KO) 10 Města Český Brod - Rekreace, sport, kultura,

volný čas.
• Informace z Komise pro vzdělání, sport, kulturu a VČ – stav Programů podpory

NNO. Formuláře žádosti a vyúčtování budou projednány s FO MěÚ 11.10.
• Dopis na Město se žádostí o dofinancování projektů 2011 (MŠMT – opravy, tenis

– hala).

Ekonomická
• Rozdělit finanční podporu TJ oddílům ve výši podpory města a podle stejného

klíče – kontrola plnění oddílů vůči TJ.
• Finanční možnosti pro rekonstrukci topení Na Kutilce



3) Info p ředsedy a sekretariátu:

Viz Zápis na GS z 4.10.2011

Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 3.11.2011 od 18:30 hod. v klubovně SH s
přizváním oddílu volejbalu.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík


