
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
s předsedy a hospodáři oddílů

Den: čt 4. 10. 2012
Místo: klubovna na tenise
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, J. Eichlerová, M. Majer, L. Vokáčová,

 J. Charouzek, S. Kosík, S. Šaroch, J. Kokeš, J. Vokáč, M. Dušek

PROGRAM:

Výstupy z jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů:
1) Informace o restrukturalizaci Správy TJ

 Personální složení Správy: tajemnice TJ M. Chuchlová, ekonom L.
Vokáčová

 Opatření VV TJ a Správy ve vztahu k D. Potůčkovi a dalším pohledávkám
– podáno trestní oznámení, na základě požadavků policie ČR doplňovány
další dokumenty

2) Zpráva o hospodaření za rok 2011 (úkol z VH TJ)
 L. Vokáčová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření TJ za rok 2011.

Daňové přiznání bylo podáno v termínu, zpracování p. I. Bilíkem bylo
proplaceno z rozpočtu TJ.

 L. Vokáčová prezentovala návrh rozpočtu na rok 2012

Na základě usnesení VH zástupci VVTJ, předsedové a hospodáři
odsouhlasili zprávu o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na
2012

3) Rozpočtový výhled, závazky a pohledávky
 Návrhy opatření vůči oddílům – do uhrazení pohledávek hradí cvičební

hodinu v hotovosti
 Návrhy opatření vůči dlužníkům:

o další jednání s p. Hlavičkou o úhradě jeho závazků proběhne dne
9.10.2012

o VV TJ souhlasí s podáním žaloby na firmu Relax s.r.o.

4) Projektová činnost a investiční fond TJ
 Pravidla čerpání „investičního fondu“ TJ (po prodeji ATC) – návratné půjčky

oddílům na kofinancování investičních akcí.
 Přehled podaných projektů: P IV. a 512 na MŠMT

 MAS Pošembeří
 Příprava: ČEZ, kraj, Město, MAS (poslední výzva 8.11.)

5) Evidence členské základny
 Podmínky grantů a výroční zprávy
 Doplnění členské základny dle předlohy T: 15.12.

6) Finanční podpora pro sport a volný čas v ČR a ve městě



 Předseda TJ vysvětlil formy finanční podpory ze strany města, kraje MŠMT
( více viz soubory zaslané přítomným)

 Podána informace o interpelaci TJ, SK, Sokola a BK na jednání
zastupitelstva

7) Zimní a letní paušály v SH
 Byla inovována pravidla pro platby za cvičební hodiny (letní a zimní paušál,

platby za mistrovská utkání a turnaje), podrobnosti na webu TJ
 Je třeba svolat jednání ekonomické komise k problematice financování

oprav a obnovy cvičebního nářadí a náčiní.

8) „PR“ TJ a oddílů a příprava výroční zprávy
 ČBZ – pravidelně zaslat termíny akcí a články k akcím, případně

hodnocení sezony.
 web TJ, vlastní weby – propojování informací, jinak lze konstatovat, že

tento způsob prezentace doznal výrazného zlepšení
 Projednána osnova VZ – ( osnova je příloho zápisu) případně na GS
 Bude aktualizována letošní VZ na základě výsledků o hospodaření

9) KRK – odstoupení z funkce
 J. Sklenář ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce předsedy KRK a

rezignuje i na členství v komisi.
 Řešení KRK do konce října. Do VV TJ je přizvávána za KRK J. Eichlerová,

která se pravidelně od VH jednání zúčastňuje.

Další jednání VV TJ
1. KZ z 6.9.

 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 do Fiche 2 byl podán projekt rekonstrukce
vrhačských sektorů v areálu na Kutilce. Obhajoba projektu proběhne
8.10.2012

 MŠMT
 projekt na opravy a provoz (P IV.) byl podán prostřednictvím OTS 4.9.
 investiční projekt přístavby haly byl podán přímo na MŠMT

 22.9. proběhlo vyhodnocení grantu s TPCA

 Příprava projektů ČEZ: osvětlení, sauna, další návrhy  T: 10.11.

 Stavební a majetková
 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 – trvá:
- nákup nosítek a jejich umístění do rohu k volejbalovým tyčím,
- kryty na spodní stranu košů (objednáno u p. Zachary, již změřeno),



 Správa ve spolupráci s BK T: 30.10.

 Sportovně-metodická
 72 hodin - dobrovolnické aktivity, kterou v Č. Brodě koordinují skauti.
 Zajištění Sportovního dne Na Kutilce 14.10. + otevření sektorů pro skoky.

Pozvání MAS.

 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 (zájem projevil

oddíl tenisu)
 Jednání komise: prolonguje se

 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 2.11. VV TJ

vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na prosinec, případně článků ze své
činnosti, hodnocení sezón.

 Náborový leták a pronájem sportovišť v ČBZ na říjen.

 Jednání s HZS o výměně pozemků se posunulo k dalším nabídkám lokalit
pro HZS, domluveno jednání s okresním náčelníkem p. Dynybylem.

 Ekonomická
 Stav kont oddílů a členských příspěvků je aktualizován:

https://sites.google.com/site/oddilytj/
Návrhy řešení nedoplatků – přímé platby oddílů na recepci.

 Informace o stavu účetnictví a přehledu závazků a pohledávek TJ k 4.10.2012.

 Informace o čerpání investičního fondu TJ – čerpají tenis, atletika.

 Lucie Vokáčová uzavře rok 2011 a udělá inventuru třístovkových účtů. Tyto
účty opraví podle skutečného stavu účetnictví. Výnosy i náklady v daňovém
přiznání budou vedeny jako nedaňové výnosy a nedaňové náklady. Dále
budou výnosy a náklady plynoucí z třístovkových účtů zaúčtovány na středisko
správa. Jedná se o resty Daniela Potůčka, historie těchto účtů se skládá
z hlavní činnosti tělovýchovné jednoty.

 Lucie Vokáčová opravuje účetnictví z minulých období o kterém nemá
dostatek informací. Na základě nejlepšího svědomí se vše snaží opravit, aby
účetnictví odpovídalo realitě.

 Dále bude používat při účtování vnitřní účetní předpis viz. příloha.



Rozúčtování faktur na el. energii, plyn a vodu, bude účtovat podle odečtového
programu a to od 1.10.2012. K předchozím fakturám nezůstaly k rozúčtování
po Danielovi Potůčkovi podklady. Po dohodě s kontrolorkou na FÚ, faktury
nespadají do krácení DPH. Ve všech vyúčtování je přesně daný klíč pro hlavní
činnost a hospodářskou činnost.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Úkoly z GS a přístupy na GS – přesunuto na říjen 2012.

 Pracovní pomůcky zaměstnanců – byly stanoveny finanční limity na nákup
obuvi a pracovních oděvů, nutno zajistit nákup ochranného štítu a sluchátek
pro sekání trávy.

4. Různé:
 Informace o revizích TVZ

Termín dalšího jednání VV TJ bude 1.11.2012 v 18.30 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Milan Rollo
Ověřil: Pavel Janík


