
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čtvrtek 8. 3. 2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.00 hod.

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

1) KZ z 12. 1. 2012 a 2. 2. 2012:

a) Byly uzavřeny nové smlouvy o pronájmu sportovišť se školami.
b) D. Potůček zpřístupnil elektronický systém účetnictví TJ k nahlížení členům VV

TJ. Školení pro hospodáře proběhne individuálně po dohodě s D. Potůčkem.

2) Info z pracovních skupin:

Stavební a majetková
• Zbývá provést tyto dokončovací práce na KBD:

• zakrytí doskočiště,
• úklid nářadí, převařit klec,
• montáž ribstolů, hrazdy, zakrytí ventilů.

• V předstihu je třeba zajistit stavební povolení pro halu a územní souhlas se
stavbou stožárů na nohejbalu.

• Jednání stavební komise proběhne v úterý 13. 3. 2012 od 16 hod.

PR
• Zpráva o otevření KBD v rámci LA a informace o akcích je v novém čísle ČBZ.
• Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 12.3. VV TJ

vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na duben, případně článků ze své činnosti.
Správa TJ připraví do ČBZ inzerci na využití sportovních areálů a klubovny.

• Výroční zpráva
• problém s dodržováním termínů při předávání podkladů od oddílů
• připomínky a kontrola údajů s centrálními do 15.3. (Zpráva je na GS i webu

TJ)
• V souvislosti s rušením skříněk u radniční zahrady dojde k úpravě a rozdělení

skříněk před halou (triatlon).

Projektová
• Podán souhrnný projekt za TJ do Programů podpory NNO. Podklady od oddílů

obsahovaly položky, na které není možné dotace žádat (ceny, občerstvení),
J. Slavík člen výběrové komise.



• 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.
V projektu oddílu tenisu VV TJ zplnomocňuje J. Kokeše vyřízením
administrativních úkolů (stavební povolení apod.)

• Dále do fiche 10 VV TJ souhlasí s partnerstvím s Leccos a L. Šedinou.
• Vyjádření ČEZ k našim žádostem by mělo být známo po 16.3.
• Vyúčtování 512/2011 a jeho kontrola ve spolupráci s ekonomickou a stavební

skupinou T: 9.3. Odevzdání na MŠMT 12.3. v 10 hod.

Sportovn ě-metodická
BK pořádá další sérii seminářů zaměřených na rozvoj pohybových schopností
mládeže, přehled akcí bude uveden v aktualitách na webu TJ.

Kutilka
• Návrh využití budovy – viz příloha, připomínky

T: 22.3.
• Základní principy: a) prostory pro sportovní oddíly, prostory i pro veřejnost

  b) jednotná struktura (barevnost, materiály apod.)
  c) projektový návrh uhradí SK

• Komise ve spolupráci s ekonomickou skupinou zpracuje finanční plán rozvoje
areálu a úpravy smlouvy s SK.

• Jednání komise po dohodě M. Rolla s L. Holým 13.3. od 17.30 hod.

Vnější vztahy
• Na město byla podána žádost na druhou etapu směny pozemků Na Kutilce. Dále

se řeší s městem i Naučná stezka okolo Kutilky.
• HZS – Město – hřiště u 1. ZŠ

Stav jednání za únor:
• Podpis nájemní smlouvy pro nohejbal
• Návrh výměny pozemku mezi Městem a p. Martinem, nabídka výměny

pozemku u Klučova neakceptována, návrh na osobní projednání s Ing. F.
Martinem - e-mailová korespondence.

• Nový návrh k HZS: vrátit se k původní verzi – odkup plochy pro oddíl
nohejbalu.

• (Vyplynulo z jednání 13.3. při úpravě smlouvy)
• Informace o jednání s realitní společnosti ČS a.s. o prodeji Strážného a prodeje

ATC, jednáním v této otázce je i nadále zmocněn S. Šaroch. (V případě ATC je o
spolupráci žádán oddíl tenisu – viz jednání s VV tenisu 11.3.)

• Bambiriáda 2012 v Českém Brodě bude 25. – 27.5.2012. VV souhlasil se
zapůjčením prostor SH v případě nepříznivého počasí.

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



• Jednání s O. Bejšovcovou a J. Bejšovcem o směně pozemků v areálu za halou
skončilo neúspěšně. Není zájem o žádnou navrženou variantu (směna za část
pozemků za halou či jiný pozemek).

• VV TJ souhlasí s odesláním dvou dopisů nájemci chatě ve Strážném s výzvou
k úhradě nájemného před podáním výpovědi a zamítavé stanovisko k žádosti
o snížení nájemného.

Ekonomická
• VV souhlasí s podáním žádosti o změnu výše kofinancování projektu MAS

Pošembeří z vlastních prostředků na minimální požadovanou výši (tj. 50000,- Kč).
• 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. (přesun na GS)
• Ve spolupráci se Správou stav výběru příspěvků a kontroly vyúčtování oddílů

3) Info p ředsedy a sekretariátu: úkoly z GS
• TJ uhradí do konce února poslední splátku Městu z bezúročné půjčky
• TJ uhradila splátku Callipsu za přetlakovou halu – vysvětlení D. Potůčka, po

dohodě s oddílem tenisu si další splátky bude odesílat oddíl sám.
• Jednání s firmou T. Zrubeckého o dodávce nábytku do recepce
• Úhrada členských p říspěvků TJ vybrat do: 31.3. 2012
• VV TJ – projednal aktuální úkoly z tabulky GS. (viz Příloha)

4) Různé
• Vnitřní komunikace oddílů - oddílové schůze a výroční schůze nahlásit předsedovi

TJ do 31.3.
• D. Potůček seznámil VV s předpokládanou skladbou příjmů a výdajů TJ v roce

2012. Dále bude řešeno ekonomickou komisí. Připomínky zaslat S. Šarochovi do
22.3., kdy se sejde EK.

• VV diskutoval o možnosti změny provozního režimu SH a KBD od příštího
zimního období. Bude řešeno na pracovních komisích.

• VV souhlasí se zahájením prací na zprovoznění ubytovny v areálu Na Kutilce a
příslušnými jednáními s hygieniky.

• D. Potůček a P. Janík se zúčastní VV tenisu 11.3. od 19.15 hod.
• Valná hromada TJ prob ěhne ve čtvrtek 17.5.2012 od 18:00 hod.

Další jednání VV TJ proběhne s ohledem na Velikonoční prázdniny ve čtvrtek
12.4.2012 od 18:30 hod. v klubovně na hale.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík



Příloha: aktivity Správy

Úkol Skupina Popis Termín Příprava Odkaz

Historie TJ pracovní
skupina +
Správa 

stažení
dokumentů 

 30. dubna
2012 

Příprava   

Revize Správa objednat revize
na
elektroinstalaci,
komíny 

 20. dubna
2012 

Příprava   

daně za TJ D. Potůček   30. března
2012 

Kompletace   

Přístavba haly Stavební +
ekonom 

jednání s
Bejšovcovými,
objednávka geo-
průzkum,
projektant 

 30. března
2012 

Příprava   

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

   30. března
2012 

Kompletace  / 

Jednání s HZS -
směna pozemků 

předseda jednání s F.
Martinem a
HZS 

 15. března
2012 

Příprava 30.
března
2012 

 

MAS Pošembeří
Fiche 2 a 4 

Správa +
předseda 

ubytovna tenis,
klubovna na
hale 

 13. března
2012 

Příprava 10.
dubna
2012 

 

Uzávěrka
Českobrodského
zpravodaje 

Správa +
oddíly 

dodat článek +
fotografii z akcí
a reko KBD 

 13. března
2012 

Příprava 15.
února
2012 

 

Využití VPP pro
TJ 

Správa +
předseda 

Jednání s
úřademn práce 

 9. března
2012 

Příprava 30.
dubna
2012 

 

Keře před halou správci likvidace keřů  9. března
2012 

Příprava   

rekonstrukce
vestibulu a
recepce 

Správa dokončit
výměnu nábytku
ve vstupní části
haly 

 2. března
2012 

Kompletace 2.
března
2012 

 

Naučná stezka M.Rollo st. jednání s OŽPZ
o stezce Na
Kutilce 

 29. února
2012 

Příprava   

Vyúčtování
MŠMT - investice
512 

Správa TJ zpracování
vyúčtování 

 24. února
2012 

Příprava 12.
března

 

Úprava klubovny Správa +
Leccos 

reko klubovny
na jednací
místnost 

 24. února
2012 

Kompletace   


