Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: úterý 26. 6. 2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, J. Kokeš, B. Filoun, M. Rollo, J. Charouzek, M. Majer, S. Šaroch,
L. Vokáčová, M. Chuchlová, J. Slavík
Omluveni: J. Eichlerová

1. KZ z jednání 7.6.
 VV TJ informuje oddíly, že vzhledem k tomu, že daňová závěrka za rok 2011
dosud nebyla dokončena, nebyl zatím splněn úkol z usnesení VH. VV TJ žádá
zástupce
o předání informace jednotlivým oddílům.
 VV TJ byl informován o řešení nedostatků a nejasností v činnosti Správy a
nekomunikace D. Potůčka při předávání agendy a plnění zadaných úkolů. Řešení
situace a následná opatření budou projednány na jednání.
VV TJ 26.7.2012.
 VV TJ žádá Kontrolní a revizní komisi o vypracování plánu činnosti na rok 2012 a
pravidelné zastoupení člena na VV TJ.
T: 31.8.2012
 VV pověřil M. Chuchlovou dojednáním podmínek spolupráce s L. Šedinou. VV
souhlasí s umístěním kalendáře vytížení klubovny na webu TJ.
T: 3.7.2012
 VV souhlasí s podepsáním dohody s externí účetní pí. Renátou Neufusovou pro
konsolidaci účetnictví neziskové organizace.
 Revize nářadí bude provedena dne 27.6.2012. Následné opravy dle dohody a
ceny.
2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 Na VI. jarní výzvu MAS Pošembeří byl podán projekt rekonstrukce sociálních
zařízení v ATC. Projekt nebyl podpořen.
 Uvolněné místo ve výběrové komisi MAS po D. Potůčkovi.
T: 31.8.2012
 Začátkem srpna bude anoncována 2. Výzva Programů podpory města. Oddíly
nahlásí akce v 2. pololetí.
T: 17.8.2012
Stavební a majetková
 Dokončení prací za halou a v recepci – hrazda, doskočiště, vjezd.
T: 31.7.2012


Příprava podkladů pro Program IV. MŠMT a investice
T: 31.8.2012

Sportovně-metodická
 Akci pro školy v září Na Kutilce připraví J. Slavík po dohodě s učiteli TJ.
 V přípravném týdnu proběhne schůzka učitelů TJ k harmonogramu školního roku.
 Byl připraven cvičební rozvrh SH na školní rok 2012/2013. Správa připraví
cvičební rozvrh pro tunel.
Kutilka
 Úkoly stanovené na jednání komise 8.5.2012 jsou plněny se zpožděním. Příčinou
je nedodání požadovaných podkladů ze strany D. Potůčka. Nutnou podmínkou
pro další jednání je zhotovení výkazu hospodaření za rok 2011.
 Nedokončené úkoly:
 zpracování finanční výsledovky střediska Kutilka,
 stanovení způsobu odpisování majetku v Dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu,
 zaslání ideového záměru dlouhodobého pronájmu areálu SK.
Termíny dle průběžných jednání komise

Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 6.8. VV TJ vyzývá
oddíly k dodání seznamu akcí za srpen a září, případně článků ze své činnosti.
 25.6.2012 byla podepsána smlouva o prodeji ATC s pí. Lonskou. VV TJ rozhodl,
že prioritně se z výnosu uhradí všechny dlužné částky TJ. O dalším využití
výnosu z prodeje rozhodne VV TJ na svém dalším jednání. Peníze do advokátní
zástavy byly převedeny, ve středu 27.6. bude podána žádost o převod na
Katastrální úřad.
 S. Šaroch informoval VV o jednání v záležitosti o prodeji chaty ve Strážném. Dne
28.6. proběhne další jednání ve Strážném.
 Jednání se zástupci krajského odboru HZS proběhne 27.6.
Ekonomická
 Stav kont oddílů a členských příspěvků: https://sites.google.com/site/oddilytj/
Oddíly basketu A a volejbalu A jsou posledními dlužníky.
 VV TJ vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí pořádaných na podzim 2012
k podání žádosti na jejich kofinancování z dotací Města Český Brod.
 Do 15.7. oddíly zašlou na sekretariát další návrhy na využití finančního výnosu
z ATC. Tyto návrhy budou projednány na VV TJ 26.7.
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 TJ zakoupila licence programů od firmy Microsoft pro neziskové organizace.
Počítače správy byly přeinstalovány, VV TJ souhlasí se zakoupením LCD
monitorů.
 TJ obdržela dotaci 114 000,- od Města Český Brod.
 P. Janík informoval VV TJ o semináři k podpoře NNO ze strany měst obdobné
velikosti, který se konal v Lanškrouně.
 V příštím týdnu proběhne jednání s Bohemia energy.
 Byla změněna přístupová hesla.



Ve spolupráci s L. Kašparovou budou zveřejněny „úřední hodiny“ sekretariátu

4. Různé:
 Termín mimořádného jednání VV TJ čtvrtek 26.7. v 18.30 hod. v klubovně SH.
 Termín dalšího jednání VV TJ 16.8.2012 v 18.30 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík

