
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čtvrtek 3. 5. 2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.30 hod.

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

1) KZ:
 Příprava VH:

 termín pro zaslání jednotlivých prezentací je do 6.5., kostra prezentace je
vystavena na GS,

 valná hromada proběhne jako interní jednání TJ,
 M. Rollo provedl revizi výroční zprávy, termín pro zaslání posledních

požadavků na úpravy je 10.5.
 Ve výběrovém řízení Programů podpory NNO, které vyhlásilo město TJ obdrží

100 tis. Kč z P 1 a 14.160;- Kč v P2. Možnost dalších výzev (380 tis. na Výzvu 2 a
dle výnosu loterií i mimořádné výzvy)

 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 12.5. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na červen, případně článků ze své činnosti.
Správa TJ zašle do ČBZ inzerci na využití sportovních areálů.

2) Info z pracovních skupin:

Projektová
 Stav projektů MAS Pošembeří  na VI. jarní Výzvu.

 fiche 4 - ATC
 fiche 10 - Klubovna na hale

 Byla podepsána Dohoda na SZIF k projektu rekonstrukce sektorů v areálu
Kutilka.

 SK podává na TPCA grant zaměřený na třídění odpadu. V případě úspěchu by
byla sportoviště vybavena speciálními nádobami na odpad.

Sportovně-metodická
Akci pro školy v červnu Na Kutilce připraví J. Slavík po dohodě s učiteli TJ.

Kutilka
 Komise ve spolupráci s ekonomickou skupinou zpracuje finanční plán rozvoje

areálu a úpravy smlouvy s SK. Rentabilnost areálu - finanční i pracovní síly.
                                                                                                                T: 30.5.

 D. Potůček bude konzultovat plánované odpisy v Dodatku č. 3 ke smlouvě s SK
s daňovým poradcem.

T: 15.5.



 Řešení kolize tréninkových hodin v areálu na Kutilce. Bude řešeno na komisi
Kutilka.

 M. Rollo zpracuje nákladové položky provozu areálu do formátu MS Excel.
 Zápisy z jednání komise bude zpracovávat M. Rollo.
 Nový správce areálu za SK je p. Sahula. Správa TJ jej seznámí s umístěním

všech jističů a uzávěrů.
 Jednání Komise : 8.5. 18 hod. Na Kutilce

Vnější vztahy
 HZS – Město – hřiště u 1. ZŠ

Stav jednání za duben:
 Výpis z katastru o vlastnictví Měst pozemek č. 263 o výměře 93846 m (za

pekárnou)
 7.5. – 9.5. proběhne další jednání s Ing. F. Martinem

 Bylo provedeno ocenění ATC, jednání o prodeji chaty ve Strážném stále trvají.
 Bambiriáda 2012 v Českém Brodě bude 25. – 27.5.2012. ASPV připraví krátké

vystoupení. Zařazení do programu bude J. Charouzek konzultovat s J. Bízkovou.

Ekonomická
 V reakci na napjatou finanční situaci TJ, budou se zaměstnanci uzavřeny nové

prac. smlouvy.
 Stav kont oddílů a členských příspěvků: https://sites.google.com/site/oddilytj/

3) Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Daňové přiznání za TJ ve spolupráci s daňovým poradcem I. Bilíkem, včetně

dodatku č. 3 ke Smlouvě s SK
T: 14.5.

 Výkazy práce na GS jsou neúplné – doplnit
T: 11.5.

 Informace o zapracování L. Vokáčové ve funkci účetní, popis práce
 S. Šaroch doposud neobdržel naskenované podací lístky – Relax

T: 11.5.

4) Různé
 Proběhla valná hromada BK.
 Kontrolní a revizní komise seznámila VV TJ se svými závěry a z nich plynoucími

doporučeními, které bude prezentovat na VH. Vyjádření k Návrhu zprávy zaslat
do 14.5. na uvedenou adresu.

 D. Potůček předložil VV TJ návrh rozpočtu na rok 2012. Vyjádření k Návrhu
rozpočtu zaslat do 14.5.

 P. Janík informoval členy VV TJ o možnosti uzavření pojistek pro sportovce
prostřednictvím společnosti datalife.cz

 Český atletický svaz požaduje zaslání účetní závěrky TJ. Odpovídá M. Rollo.



Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 7.6.2012 od 18:30 hod. v klubovně na hale.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

Příloha:
 Návrh zprávy kontrolní a revizní komise
 Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh zprávy KRK -  TJ Slavoj Český Brod za rok 2011

RK pracovala v tomto složení:  Sklenář Jaroslav
                                                  Koudela Tomáš
                                                  Radslav Pivoňka

Činnost RK byla v roce 2011 částečně omezena dlouhodobou nemocí p. J. Sklenáře.

V průběhu roku 2011 přesto komise provedla několik namátkových kontrol
hospodaření TJ Slavoj a investiční činnosti. Konečné a konkrétní vyjádření k těmto
kapitolám bude provedeno po obdržení uzávěrky roku 2011.

Průběžně se projevuje nekázeň oddílů v placení oddílových příspěvků a po uzávěrce
zaujme RK stanovisko a navrhne návrh na sankce oddílů, které nedodržují tuto
základní povinnost dle Stanov TJ.

Mzdové prostředky a jejich čerpání v roce 2011 je v souladu s předpisy a
rozhodnutím HV TJ Slavoj.

RK se též zabývala náplní práce správy TJ včetně správců a doporučuje VV zaměřit
svoji pozornost k pracovním pomůckám a nástrojům správců, které jsou na některých
sportovištích naprosto nedostačující (Kutilka, úklid podlahy ve sportovní hale).

Dalším bodem kontroly RK byl monitoring spolupráce mezi TJ Slavoj a SK Český
Brod na letním sportovišti „Kutilka“. Bylo konstatováno, že příchodem p. L. Holého do
vedení SK Český Brod, je snaha o lepší spolupráci mezi těmito subjekty. Je však
nutno dohodnout, jak bude nastaven počáteční stav objektu, zničeného z velké části
fotbalovým oddílem TJ Slavoj i pokračovatelem SK Český Brod za vydatné pomoci
minulého vedení TJ Slavoj Český Brod. V žádném případě nelze omezovat činnost
vlastních oddílů, které „Kutilku“ využívají.



V oblasti majetkové bylo již vše vyřešeno až na maličkosti, ale i ty je nutno dořešit a
nedat jen na slova.

RK doporučuje tedy oddílům využívání svých pravomocí, ale také důsledné plnění
povinností, které vyplývají ze Stanov. V případě neplnění těchto povinností, je nutno
počítat se sankcemi, které bude RK TJ Slavoj Český Brod připomínkovat na všech
úrovních TJ Slavoj Český Brod.

Případné problémy, které nebudou řešeny, je možno konzultovat s RK na e-mailu:
lido-cs@seznam.cz. Telefonicky na 604 244 987 Jaroslav Sklenář.

V Českém Brodě ….....................................                                        Sklenář Jaroslav
                                                                                                               předseda KRK

Návrh rozpočtu 2012

Popis Do 4/2012 Od 5/2012 Celkem
Mzdové náklady 231675 276000 507675
Energie 890000
Daně 123000
Pojistné 45000
Poplatky směna pozemků 35000
Služby (telecom apod.) 60000
Materiál 50000
Služby Potůček 80000
Celkem výdaje: 1790675

Školy 951000
Oddíly 585000
Přísp. TJ 86000
Sauna 18720
USH tržby 105000
ATC 154068
Dotace MU 50000



Dotace provoz MU 100000
Nájemné Kurtilka SK 110000
Nájemné Kutilka Hlavička 120000
Přefakturace energie 75000
Celkem příjmy: 2354788

Rozdíl příjmů  a výdajů 564113
Úhrada 2011 V+T Mat Kutilka 205000
Půjčky (Rollo, Město, Potůček) 180000
Saldo 2012 179113
Rezerva na úhrady 150000
Celkem: 29113


