
Zápis jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

s předsedy a hospodá ři oddíl ů

Den: čtvrtek 2.2. 2012
Místo: kancelář starosty MěÚ (klubovna na hale je v rekonstrukci)
Čas: 18.00 hod.

Přítomni:
VV TJ: P. Janík, M. Majer, S. Kosík, D. Potůček, J. Kokeš
Omluveni: J. Sklenář, B. Filoun, S. Šaroch, M. Rollo
Nepřítomni: J.Charouzek, J. Slavík

Vzhledem k tomu, že počet členů na VV TJ nesplňuje požadavek
usnášeníschopnosti, je třeba, aby omluvení a nepřítomní členové vyjádřili se zápisem
formou per rolam souhlas. Viz výsledek na konci zápisu
Bohužel se jednání nezúčastnili na pozvání zástupci ASPV

1) KZ z 12.1.2012:

a) Termín pro odevzdání aktualizovaných seznamů členské základny byl 31.1.2012,
b) K tomuto termínu splnili požadavek je nohejbalisté. Členskou základnu doplňte

v rámci svých dílčích zpráv do Výroční zprávy TJ a dále po dohodě s D.
Potůčkem.

T: 7.2.
c) Uzavření nových smluv se školami. 1.ZŠ – podepsáno, Gymnázium v daném

termínu ještě nepodepsalo.
Nutno urgovat! T: 17.2.

d) Otevření KBD proběhlo 21.1. 2012 v průběhu LA závodů. ASPV se neozvala.
e) D. Potůček zpřístupnil elektronický systém účetnictví TJ k nahlížení členům VV

TJ.  Školení pro hospodáře proběhne individuálně po dohodě s D. Potůčkem.
T: do 8.3.

f) Tabulka zpracovatel ů dílčích částí VZ je na GS, stejn ě tak osnova zpráv
oddíl ů do VZ TJ. VV TJ ukládá oddíl ům zaslat zprávy o činnosti do
31.1.2012. VZ TJ je součástí podání žádostí o dotace.
• Termín byl dodržen jen oddíly nohejbalu a tenisu. VV TJ vyzývá ostatní oddíly

k urychlenému zpracování podkladů pro VZ TJ.  T: 7.2.

2) Info z pracovních skupin:

Stavební a majetková
• stav dokončovacích prací na KBD ( kůly na volejbal, doskočiště, osvětlení, zakrytí

patek) se řeší průběžně a bude do 25.2. dokončeno
• Příprava stavebních činností v roce 2012 bude předmětem jednání na základě

přiznaných grantů. V předstihu jen stavební povolení pro halu a územní souhlas
se stavbou stožárů na nohejbalu.



PR
• Historie oddílů a TJ – VV vyzývá členy, kteří mají k dispozici historické ročenky a

další dokumenty k jejich zapůjčení (převedení do elektronické podoby). Historii
prezentovat i na oddílových internetových stránkách. – tento úkol bude přeřazen
na web s odkazem na historie oddílů na jejich web stránkách

• S ohledem k novému modelu Českobrodského zpravodaje je nutné, aby oddíly
rozpisy zápasů, turnajů a zprávy z akcí včas inzerovaly na svých stránkách,
odkud si je Správa a PR města budou moci stáhnout.

• VV TJ oceňuje T. Hora, který pro družstvo basketu „A“ vytvořil plakát pro
veřejnost o konání mistrovských utkání. Až dosud zveřejnění zápasů na plakátech
dělal jen oddíl nohejbalu.

• Zprávu o otevření KBD v rámci LA závodů zpracuje J. Slavík
 T: 15.2.

• Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 15.2.

Projektová

• ZM schválilo Programy podpory NNO. Na stránkách města je zveřejněna 1.
Výzva

T: do 29.2.2012
• Podklady od oddílů na Výzvu Města Č. Brod (Podmíněno dílčími zprávami o

činnosti oddílů do VZ TJ)
T: do 20.2.2012

• Výše alokovaných prostředků je navržena jako vloni, s tím, že po vyjasnění
novely loterijního zákona by další prostředky do Programu byly dodány
rozpočtovým opatřením.

• MAS Pošembeří 13.3.2012 Vyhlásí VI. jarní Výzvu. Do fiche č. 4 Příměstský
turistický ruch, lze přihlásit rekonstrukci ubytovny a soc. zařízení na tenise.
Veřejné projednání proběhne v rámci výroční schůze oddílu tenisu. VV TJ
doporučuje oddílu tenisu pozvat na jednání i zástupce MAS. Podklady pro
zásobník projektů a vlastní projekt zpracují: J. Kokeš, D. Potůček, P. Janík.

• Dále do fiche 10 VVTJ souhlasí s partnerstvím s Leccos a L. Šedinou
• RWE by mělo vyhlásit začátkem února. viz: http://www.rwe-

gasstorage.cz/cs/1784/
• V současné době očekáváme vyjádření ČEZ k našim žádostem.

Sportovn ě-metodická
Bez informací

Kutilka
• jednání komise v lednu neproběhla, byla dokončena rekonstrukce topení
• Zajištění ostrahy objektu MP
• L. Holý předal návrhy komise ke zpracování projektantům. Návrh bude hrazen

z rozpočtu SK ( kompenzace za úhradu restaurace)



Vnější vztahy
• ZM schválilo na jednání 25.1.2012 směnu ATC – Radniční zahrada, pozemky

před halou a podílnou část za geometrické zaměření.
• Na město byla podána žádost na druhou etapu směny pozemků Na Kutilce
• HZS – Město – hřiště u 1. ZŠ

• Stav jednání za leden: Jednání s novým náčelníkem HZS Kolín plk.
Vladimírem Dynybylem zatím proběhlo na úrovni starosty s tím, že krajské
vedení s navrženým postupem souhlasí.

• Návrh výměny pozemku mezi Městem a p. Martinem, nabídka výměny pozemku
u Klučova osobní projednání 1.2.2012 s Ing. F. Martinem se nerealizovalo.

• Informace o jednání s realitní společnosti ČS a.s. o prodeji Strážného, jednáním
v této otázce je i nadále zmocněn VV TJ a předsedy S. Šproch. Dále je zmocněn
odpovědí na dopis Zlámalových ohledně snížení nájmu na rok 2012.

• Na základě návrhů ekonomické komise je pověřen S. Šaroch projednáním s
realitní společnosti ČS a.s. prodeje ATC s oslovením H.Lonské a O. Susovi.

• Bambiriáda 2012 v Českém Brodě bude 25. – 27.5.2012. VV TJ vyzývá oddíly
k účasti na této prezentaci ( a neformálním náboru) NNO. Pracovní skupina
zasedala 30.1.2012

• VV TJ pověřuje M. Rolla a D. Potůčka jednáním na Úřadu práce o využití VPP pro
potřeby TJ a oddílů.

• VV TJ pověřuje P. Janíka a M. Majera jednáním s pí O.Bejšovcovou (J.
Bejšovcem) o směně pozemků v areálu za halou.

Ekonomická
• VV TJ projednal zápis z ekonomické komise s následujícími výstupy:

• souhlasí s kofinancováním oddílů při realizaci projektů na jejich areálu. Nyní
oddíl atletiky při projektu MAS.

• Problematika výše dotačních programů je řešena i na Komisi pro vzdělávání,
kulturu, sport a VČ, kde má TJ zastoupení. Změnu může přinést novela
loterijního zákona a rozpočtové určení daní.

• Souhlasí s úkoly pro Správu TJ
• VV TJ pověřuje komisi spoluprací při vyúčtování projektu 512 MŠMT a jeho

kontrolou ve spolupráci s KRK.
• VV TJ pověřuje komisi zpracováním návrhu podpory mládeže v roce 2012

                                                     T: 30.6.

3) Info p ředsedy a sekretariátu: úkoly z GS

• Správa zaslala na MŠMT vyúčtování P IV. - opravy
• TJ uhradí do konce února poslední splátku Městu z bezúročné půjčky
• TJ uhradila splátku Calipsu za přetlakovou halu
• TJ zúčtovala daň z nemovitostí, ze závislé činnosti a DPH
• VV TJ – projednal aktuální úkoly z tabulky GS. (viz Příloha)

4) Různé
• 7.2 proběhne veřejné jednání o územním rozhodnutí stavby haly



• Vnitřní komunikace oddílů - oddílové schůze a výroční schůze.

Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 8.3.2012 od 18:30 hod. v klubovně na hale.
Přizváni: Leccos, o.s. – možnosti spolupráce

Zapsal: P. Janík
Ověřil: D. Potůček

Pozn. Výsledky per rolam: 7 – 0 - 3


