Zápis
z mimořádného jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 26. 7. 2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, B. Filoun, M. Rollo, J. Charouzek, S. Šaroch, L. Vokáčová, M.
Chuchlová, J. Eichlerová
Omluveni: M. Majer, J. Slavík, S. Kosík
Přizváni: D. Potůček – nedostavil se
PROGRAM:
1) Projednání předání účetnictví, vícenákladů a škod, daňového přiznání
2) Přehled závazků a pohledávek TJ v roce 2012
3) Potvrzení smlouvy s Bohemia energy na základě hlasování per rolam
Výsledky: 8:0:0
Poradní hlas: 1:0:0
4) Projednání využití finančních zdrojů z prodeje ATC
5) Příprava projektové činnosti: Výzva č. 2 - Město Český Brod (srpen)
Programy MŠMT
K bodům 1 a 3 jsou další podklady v přílohách
K bodu 2 byly podklady zaslány pro hlasování per rolam
K bodu 4 (www.msmt.cz - sekce sport)
Ad 1)
a) FÚ v Českém Brodě schválil žádost TJ o odklad podání daňového přiznání za rok
2011.
b) Dne 24.7.2012 proběhlo jednání s D. Potůčkem. D. Potůček přislíbil dokončit do
15.8.2012 daňové přiznání za rok 2011.
c) VV TJ byl seznámen s obsahem předávacích protokolů, které D. Potůček
podepsal. Vzhledem k nepřítomnosti D. Potůčka na jednání VV TJ odložil
rozhodnutí o dalších opatřeních na další jednání i s ohledem k datu daňového
přiznání, za které D. Potůček nese zodpovědnost. Po té VV TJ bude řešit
komplexně předávací protokoly.
Ad 2)
VV TJ projednal přehled závazků a pohledávek a přijal následná opatření:
a) VV TJ pověřuje M. Majera projednáním nedostatků s firmou Profil Plus
(nedodělky, reklamace, neuhrazené faktury ze strany TJ).
b) VV TJ pověřuje M. Chuchlovou jednáním s firmou Relax – zjištění nové
korespondenční adresy, dodání podkladů k vybudované vodovodní přípojce.
c) Vzhledem k interním informacím bude aktualizovaný seznam závazků a
pohledávek k dispozici členům VV TJ a předsedům oddílů na sekretariátu.
d) VV TJ odsouhlasil ukončení nájmu p. Hlavičkovi k 1.9.2012, pokud do tohoto
termínu neuhradí své závazky vůči TJ.
Zodpovídá: M. Chuchlová

Ad 3)
a) Nová smlouva o dodávce energií s firmou Bohemia Energy byla podepsána
statutárními zástupci TJ 26.7.2012. Doba platnosti smlouvy je od 1.11.2012 do
31.12.2013.
Ad 4)
a) VV TJ projednal návrh využití finančních prostředků za prodej ATC. Byla přijat
návrh, aby tyto prostředky sloužily jako fond TJ pro investice, opravy, případně
činnost oddílů s bezúročnou návratností. Přehled odsouhlasených finančních
podpor je rovněž k dispozici na Správě TJ, která je zodpovědná za evidenci a
správu fondu.
Ad 5)
a) V srpnu 2012 bude vypsána druhá výzva Města Český Brod. VV TJ vyzývá oddíly
k doplnění seznamu akcí do Programu II.
Termín: 24.8.
b) MŠMT – projekt na opravy a provoz (P IV.) budou podány prostřednictvím OTS.
– investiční projekt přístavby haly bude podán přímo na MŠMT
Správa připraví podklady do 16.9.2012 dle tabulky úkolů
c) Rekonstrukce sociálních zařízení v areálu tenisu bude podáno do investičního
programu Středočeského kraje.
Různé:
 Uzávěrka Českobrodského zpravodaje je 6.8.
 Příspěvky: nohejbal – MČR
 Náborové letáky do oddílů ( budou využity i v zářijovém čísle)
Termín dalšího jednání VV TJ čtvrtek 16.8. v 18.30 hod. v klubovně SH.
Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík

