Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
k ekonomické a personální situaci v TJ
Den: čtvrtek 24. 5. 2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, J. Kokeš, B. Filoun, M. Rollo, J. Charouzek, J. Slavík, M. Majer, S.
Šaroch, M. Chuchlová, L. Vokáčová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Jmenování nového tajemníka TJ – kandidát: Marcela Chuchlová
Informace o harmonogramu předání agendy ekonoma a tajemníka
Výstupy z jednání ekonomické pracovní skupiny
Úkoly z VH
Různé

1. Výkonný výbor TJ jmenoval do funkce tajemníka M. Chuchlovou. (8:0:0)
2.
a) Výkonný výbor TJ jmenoval do funkce ekonoma L. Vokáčovou.
b) M. Chuchlová sestavila s D. Potůčkem harmonogram předání agendy.
3.
a) Zástupci oddílů ve společné komisi ve spolupráci s novým tajemníkem se
pokusí identifikovat objem služeb, které správa TJ poskytuje oddílům a vyjádřit
to procentem z času tajemníka a účetního.
b) V návaznosti na to bude navržen nový způsob, jak se budou oddíly na hrazení
nákladů správy podílet. Stávající zdroje – Strážné a ATC již nebudou k
dispozici. Správa bude financována z čl. příspěvků oddílů a z projektové
činnosti prostřednictvím zvoleného sportovního svazu.
c) Stejným způsobem bude financována činnost oddílů, proto je nutné, aby
oddíly vůči svým svazům byly aktivnější.
d) Lucie Vokáčová se podílí na zpracování podkladů při prodeji ATC mzda ve výši
2000,-/měsíc (červen až srpen) bude zaúčtována na středisko ATC.
Milan Rollo starší od února do června zpracovává podklady k prodeji ATC a
jeho měsíční mzda bude zaúčtována na středisko ATC.
Marcela Chuchlová se podílí na prodeji kempu a její mzda ve výši 5000,/měsíc (červen-červenec) bude zaúčtována na středisko ATC.
Lucie Vokáčová se svým výkonem práce podílí na zpracování přiznání k DPH a
dani z příjmů PO. Mzda ve výši 2000,-/měsíc bude účtována na středisko UBT a
USH.
Renáta Neufusová se svým výkonem práce podílí na zpracování přiznání k dph a
dani
z příjmů PO. Mzda ve výši 2000,-/měsíc bude účtována na středisko UBT a USH.

4. Byly projednány úkoly z VH, budou průběžně zařazovány na program jednání VV.
5.
a) M. Rollo zašle členům VV konsolidované připomínky, které dosud obdržel
k jednání o pronájmu areálu na Kutilce.
b) S. Šaroch informoval VV o jednání s pí. Lonskou o možném odprodeji areálu
autokempu. M. Doležal z realitní kanceláře zpracuje podrobnější položkový
rozpočet a následně proběhne další jednání.
c) S. Šaroch informoval VV o jednání v záležitosti o prodeji chaty ve Strážném.
Navrhuje pozvat na další jednání pí. Zhřívalovou.
Další jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 7.6.2012 od 18:30 hod. v klubovně na hale.
Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

