
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čtvrtek 3.11.2011
Místo: klubovna biliardu v hale
Čas: 18.30 hod.

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

1) KZ z 4.10. a 14.10. 2011:

a) D. Potůček zpřístupní elektronický systém účetnictví TJ k nahlížení členům
VV. (Pro nemoc odloženo).

T: 15.11.2011
b) V.v. potvrdil platnost hlasování per rolam o výsledku výběrového řízení na

dodavatele rekonstrukce KBD a informace o dotaci z MŠMT. Do 14.12.2011
musí být uzavřena fakturace investiční akce, podmínka Zásad programu 512
při poskytnutí 100% finančního příspěvku.

2) Info z pracovních skupin:

Stavební a majetková
• Plyn na Kutilku je doveden k budově, výměna vedení po fasádě se bude provádět

v úterý 8.11.
• Opravy z dotace Programu V na letošní rok se chýlí ke konci. Z Programu 512 -

investice byla zahájena rekonstrukce KBD. Dokončena by měla být do Vánoc
2011.

• Jednání stavební komise proběhlo 10.10.2011. Zápis bude na G-S.

PR
• VV TJ již poněkolikáté urgentně vyzývá oddíly k doplnění informací k akcím -

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

další dokumenty k jejich zapůjčení (převedení do elektronické podoby).
• Osnova zpráv oddílů do VZ TJ (viz Příloha) VV TJ ukládá oddílům zaslat zprávy o

činnosti do 31.1. 2012

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

na sekretariát do 10.11.2011.
• projekty na ST Č kraj – příprava probíhá dle zadání.
• MAS Pošembeří podpořilo projekt na rekonstrukci skokanských sektorů Na

Kutilce (SK na reko klubovny)



Sportovn ě-metodická
Zabezpečení náhradních prostorů za KBD si zajišťují jednotlivé oddíly.

Kutilka

Informace o stavu: (viz Zápis)
• Informace o jednání komise 10.10. a 25.10. 2011
• Topení v prostorách Kutilky – zpracovány varianty rekonstrukce
• Správcovství
• Generel
• Pracovní skupina se schází 1x za 14 dní v úterý od 17.30 hod.

Vnější vztahy
• Stav jednání se zástupci Města o vzájemné výměně pozemků. Rozděleno do

etap:
• ATC – Radni ční zahrada, pozemky p řed halou
• Kutilka cesta – parkovišt ě a pozemky okolo fotbalu
• RM 20.10. vyhlásila zám ěr, po kterém vým ěnu schválí RM a ZM ( 7.12.)
• Kutilka cyklotrasa - přesunuto na Město
• HZS – Město – hřiště u 1. ZŠ
• Stav jednání za říjen: jednání s Ing. F. Martinem a Judr. J. Markovou zatím

nepokročilo
• Jednání s p. Hronovou a V. Čechem o pozemcích u Šembery – neuvažují o

prodeji, ale nebrání se pronájmu v případě grantu a spolupráci při ochraně zeleně
v této lokalitě.

• S. Šaroch informoval VV TJ o jednání s M. Doležalem, který nabídl pomoc realitní
společnosti ČS a.s. M. Majer navrhl jednat s M. Doležalem okamžitě, bez
prodlužování vlastní inzerce.

• Informace o projednání Programů podpory NNO. Ve finální verzi budou jen dva
programy. 1. NNO – podpora jejich činnosti pro vlastní členy.

• 2. Všechny subjekty pro širokou veřejnost.
• Dopis na Město se žádostí o dofinancování projektů 2011 (MŠMT – opravy, tenis

– hala) bude řešeno rozpočtovým opatřením v prosinci.

Ekonomická
Kontrola vyúčtování oddílům

3) Info p ředsedy a sekretariátu: úkoly z GS

VVTJ – projednal úkoly z tabulky GS.

4) Různé



Odeslána zpráva o využívání výsledků projektu po roce na MAS Pošembeří
(Rekonstrukce zázemí na Kutilce)

Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 1.12.2011 od 18:30 hod. v klubovně SH s
přizváním oddílu ASPV.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík



OSNOVA
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2011

1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2011

2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,

3) Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat)

4) Prostory pro činnost (stav, granty, brigády)

5) Počet členů: do 18 let
                   18 – 26
                   27 – 65
                   nad 65

6) Přehled soutěží: výčet a umístění

7) pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva
                   závěrečné tabulky

                      fotodokumentace

8) Akce pro veřejnost

9) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdružení,
sponzoři)

10)  Stručný výhled činnosti na rok 2012


