Podklady
K jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 16.8. 2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.30 hod.
Zváni: P. Janík, B. Filoun, M. Rollo, J. Charouzek, S. Šaroch, J. Slavík, S. Kosík, M.
Chuchlová, J. Eichlerová
Omluveni: M. Majer, L. Vokáčová,
PROGRAM:
KZ z 26.6.
 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.
 Dne 24.7.2012 proběhlo jednání s D. Potůčkem. D. Potůček přislíbil dokončit do
15.8.2012 daňové přiznání za rok 2011. Doposud tak neučinil.
 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.
KZ z 26.7.
VV TJ projednal přehled závazků a pohledávek a přijal následná opatření:
 VV TJ obdržel písemnou informaci M. Majera o stavu nedostatků s firmou Profil
Plus (nedodělky, reklamace, neuhrazené faktury ze strany TJ).
 VV TJ pověřuje M. Chuchlovou jednáním s firmou Relax – zjištění nové
korespondenční adresy, dodání podkladů k vybudované vodovodní přípojce.
 VV TJ projedná výpověď nájmu p. Hlavičkovi k 1.8.2012 a řešení pohledávek,
Zodpovídá: M. Chuchlová
Ad 4)
a) VV TJ projedná doplnění návrhu využití finančních prostředků za prodej ATC.
Návrhy M. Majera, další připomínky a doplňky

2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 MAS Pošembeří Výzva 3.9. Návrhy do fichí.
 Uvolněné místo ve výběrové komisi MAS po D. Potůčkovi.


T: 31.8.2012
Je vypsána druhá výzva Města Český Brod. VV TJ vyzývá oddíly k doplnění
seznamu akcí do Programu II.

Termín: 20.8.


MŠMT
 projekt na opravy a provoz ( P IV.) budou podány prostřednictvím OTS (do
5.9.).
Správa připraví podklady do 31.8. 2012 dle tabulky úkolů
 investiční projekt přístavby haly bude podán přímo na MŠMT
Správa připraví podklady do 16.9.2012 dle tabulky úkolů

Stavební a majetková
 Informace od M. Majera o dokončení prací za halou a v KBD: otevírání oken v KBD
opraveno, zakrytí doskočiště slíbeno udělat v termínu 28.8. až 3.9.2012 – prosím správu
zatím nedoplácet firmě Profil-plus dlužné faktury, prosím najít smlouvu s firmou Profilplus (mělo by v ní být smluvní penále za včas nedodané dílo)




Příprava podkladů pro Programy IV. a investice MŠMT
T: 31.8.2012
Zplnomocnění M. Majera k úkonům spojených se zadáním projektové
dokumentace a schválit finanční prostředky na dopracování PD pro změnu
územního řízení pro stavbu „haly za halou“ ve výši 53000 bez DPH viz rozpočet
v příloze Milanova dopisu.

Sportovně-metodická
 Jednání s učiteli a TJ v přípravném týdnu.
 Správa nad rozvrhem hodin na sportovištích
 Stav cvičebního rozvrhu SH a KBD na školní rok 2012/2013.
Kutilka
 Informace o stavu přípravy smlouvy
 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 3.9. VV TJ vyzývá
oddíly k dodání seznamu akcí na říjen, případně článků ze své činnosti.
 Náborový leták a akce otevřené dveře sportu ( www.branasportu.cz) + akce s
TPCA
 S. Šaroch informace VV o jednání v záležitosti o prodeji chaty ve Strážném.
 Jednání se zástupci krajského odboru HZS proběhne 27.6. Informace M.
Chuchlová
 Jednání s Ing. F. Martinem

Ekonomická
 Stav kont oddílů a členských příspěvků: https://sites.google.com/site/oddilytj/
 Aladdin – funkčnost
 Informace o stavu účetnictví . Přehled závazků a pohledávek TJ v roce 2012
 Informace o stavu přiznání příjmů právnické osoby za rok 2011 ( T: byl 15.8. od
VV TJ, od FÚ 30.9.) Návrhy opatření.
 Návrhy opatření po inventuře účetnictví ve vztahu k D. Potůčkovi. Projednání jeho
dopisu.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Výstupy z korespondenčního jednání k požadavkům Správy ( dopis Marcely +
odpovědi )
 Ve spolupráci s L. Kašparovou budou zveřejněny „úřední hodiny“ sekretariátu
4. Různé:
Termín dalšího jednání VV TJ 6.9.2012 v 18.30 hod. v klubovně SH.

