Zápis
z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 6.9.2012
Místo: klubovna na hale
Čas: 18.30 hod.
Zváni: P. Janík, B. Filoun, M. Rollo, M. Chuchlová, J. Eichlerová, M. Sommerová,
M. Majer, L. Vokáčová, J. Charouzek, S. Kosík
Omluveni: S. Šaroch, J. Slavík
PROGRAM:
1. KZ z 16.8.
a) VV TJ ukládá Správě TJ dokončit ve spolupráci s Ing. Bilíkem daňové přiznání za
rok 2011. – stav k 6.9. Granty P IV. doplněn Rozhodnutím FÚ o prodloužení DP
do 1.10.2012.
T: 14.9.
b) Vzhledem k tomu, že pan Daniel Potůček nepředal řádně podklady k účetnictví,
ani účetní software Pohoda, včetně jeho záloh, pověřil VV paní Lucii Vokáčovou
rekonstrukcí účetnictví za rok 2011 s použitím nového softwaru Alladin. Lucie
Vokáčová opravuje údaje v účetnictví z minulých období, o kterých nemá dostatek
informací, ani skutečných podkladů, chybí některé účetní doklady. Na základě
nejlepšího svědomí se snaží opravit údaje, aby odpovídaly realitě a faktickému
stavu na základě podkladů, které jsou k dispozici v kanceláři TJ Slavoj Český
Brod. VV bere na vědomí, že počáteční stavy účetnictví za rok 2011 vychází z
daňového přiznání za rok 2010, podaného řádně na FÚ Český Brod, protože
údaje z účetního softwaru Pohoda nejsou k dispozici.
c) Byla provedena inventura předchozích protokolů o předání agendy správy a
účetnictví TJ ze strany D. Potůčka. VV souhlasí s výčtem nepředaných položek a
na jejich základě bylo rozšířeno podané trestní oznámení. Případné další
nedostatky ve vedení účetnictví k 31.5.2012, zjištěné během účetní uzávěrky za
rok 2011 nebo v následných obdobích, budou předmětem dalšího rozšíření
trestního oznámení.
d) VV pověřuje správu TJ, aby ve spolupráci s revizní komisí ustanovila likvidační
komisi pro vyřazení majetku.
T: 1.11.

2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 MAS Pošembeří – VII výzva byla vypsána 3.9. VV navrhuje do Fiche 2 podat
projekt rekonstrukce vrhačských sektorů v areálu na Kutilce a do výzvy 8 obnovu
zeleně v partnerství SK.
T: 10.9.
 Z P1 a P2 druhé výzvy Města Český Brod získala TJ 73 000,- Kč a 36 500,-. VV
Na základě požadavků oddílů souhlasí s rozdělením částek na akce ve výši:
 atletika 3 000,- Kč, triatlon 12 000,- Kč, nohejbal 18 000,- Kč a tenis 3 500,- Kč.
 MŠMT




projekt na opravy a provoz (P IV.) byl podán prostřednictvím OTS 4.9.
investiční projekt přístavby haly bude podán přímo na MŠMT
Správa připraví podklady do 16.9.2012 dle tabulky úkolů

Stavební a majetková
 Projednání zápisu stavební komise a jejích návrhů: VV souhlasí s doporučením
stavební komise v bodech 3, 4, 5, 6 zápisu z jednání komise dne 30.8.2012 (viz
příloha zápisu).
 Informace od M. Majera o dokončení prací za halou a v KBD - zakrytí doskočiště
slíbeno udělat v termínu 8.9. až 9.9.2012.
 Kontrola hal - ve čtvrtek 30.8. navštívil sportovní halu kvůli lize U14 basketbalu
pan Ing. Dvořák, po kontrole doporučil:
 nákup nosítek a jejich umístění do rohu k volejbalovým tyčím,
 kryty na spodní stranu košů (objednáno u p. Zachary, již změřeno),
 dodatečné vybavení pro stolek zápisu - objednalo obratem BK,
 dodatečné (minimální) doplnění lajn na bask. hřišti - označení pětimetrových
zón od středu hřiště na straně střídaček.
Správa ve spolupráci s BK T: 30.9.

Sportovně-metodická
 P. Janík informoval VV o jednání s učiteli TJ v přípravném týdnu.
 Cvičební rozvrhu SH a KBD na školní rok 2012/2013 je vyvěšen na webových
stránkách TJ.
Kutilka
Nedokončené úkoly:
 zpracování finanční výsledovky střediska Kutilka,
 stanovení způsobu odpisování majetku v Dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu,
 projednání „generelu Kutilky“,
 financování Kutilky,
 napojení na PCO Na Kutilce, případně dalších zařízeních.
Jednání komise do 4.10.

Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 4.10. 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 proběhne 22.9. od 16 hod. Na Kutilce.
 Informace o jednání v záležitosti o prodeji chaty ve Strážném.
 Pí. Zhřívalová oslovila firmu Relax s.r.o. se žádostí o smír před podáním
žaloby.
 Asistentka M. Doležala si převzala klíče od objektu pro účely prohlídek se
zájemci.
 V měsíci září využila TJ prostřednictvím TS, VS pro TJ. V hale by měla uklízet
jedna zájemkyně 20 hod. týdně







TJ iniciovala s dalšími neziskovými organizacemi memorandum NNO
k zastupitelům města ohledně zvýšení podpory sportu ze strany Města Český
Brod.
Jednání s HZS o výměně pozemků se posunulo k dalším nabídkám lokalit pro
HZS, vzhledem k nepřiměřeným nárokům Ing. F. Martina.
VV TJ byl informován o akci „72“ – dobrovolnické aktivity, kterou v Č. Brodě
koordinují skauti..
Pí. Artnerová bude provozovat spinning v prostorách bývalé klubovny v areálu Na
Kutilce. Rekonstrukci prostor financuje SK.

Ekonomická
 Stav
kont
oddílů
a
členských
příspěvků
byl
aktualizován:
https://sites.google.com/site/oddilytj/
 Návrhy řešení nedoplatků – oddíl basketbalu uhradí nedoplatky a zálohu po
15.9.2012.
 Informace o stavu účetnictví a přehledu závazků a pohledávek TJ k 6.9.2012.
 VV TJ pověřil komisi revizí hodinových sazeb za pronájem sportovišť. Přesunuto
na ekonomickou komisi.
T: do 4.10.
 Informace o čerpání investičního fondu TJ – čerpají tenis, atletika.
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Informace o formě a výši splácení dlužné částky po projednání s právním
zástupcem.
 Úkoly z GS a přístupy na GS – přesunuto na říjen 2012.
 Statutáři a tajemnice projednali:
 mzdovou inventuru Správy,
 návrhy na odměny za prodej ATC + Strážného
 návrhy odměn za rekonstrukci účetnictví a vyrovnání pohledávek a seznámili
s návrhy VV TJ. VV TJ souhlasí s navrženými návrhy.
 Pracovní pomůcky zaměstnanců – pí. Eichlerová zjistí podmínky, správa poté
přijme opatření.
 VV schválil příspěvek zaměstnancům správy ve výši 500,- buď na stravování,
nebo formou penzijního připojištění.

4. Různé:
Termín dalšího jednání rozšířeného VV TJ o předsedy oddílů a hospodáře bude
4.10.2012 v 18.30 hod. v klubovně tenisu.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík

