Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 8.11.2012
Místo: klubovna SH
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, M. Majer, L. Vokáčová, S. Kosík, S.
Šaroch, M. Sommerová, B. Filoun
Omluvena: J. Eichlerová
Nepřítomni: J. Slavík, J. Charouzek
PROGRAM:
1. KZ z 6.9. a 4.10.
 VV ustanovila likvidační komisi pro vyřazení majetku ve složení R. Pivoňka, M.
Rollo. Termín pro vyřazení z evidence majetku 30.11.2012.
 Kontrola hal – trvá nákup nosítek a jejich umístění do rohu k volejbalovým tyčím.
 Proběhla oprava časomíry.
 Informace od M. Majera o zakrytí doskočiště - slíbeno udělat v termínu
31.12.2012.
2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 MAS Pošembeří :
 VII výzva do Fiche 2 byl podán projekt rekonstrukce vrhačských sektorů
v areálu na Kutilce, který nebyl podpořen, 20.11. bude vyhlášena VIII. Výzva a
po úpravách bude projekt znovu podán.
T: 12.12.
 Další možné projekty do Fiche 1 a 8. Výzva VIII. Poslední pro rok 2012 – 3.
 Informace z plenárního zasedání MAS Pošembeří.
 Příprava projektů ČEZ: osvětlení, sauna, další návrhy
T: 30.11.
 ČEZ – změna termínu a formuláře

Stavební a majetková
 Informace o PD přístavby haly, harmonogram činností, konzultace 1.12.
 Projednána informace o prodeji chaty ve Strážném

Sportovně-metodická
 Dne 14.10. proběhl sportovní den v areálu Na Kutilce spojený s otevřením sektorů
pro skoky.

Kutilka
 Projednání „generelu Kutilky“ proběhlo v rámci Komunitního projednávání 29.10.
v klubovně na tenisu.
 Nedokončené úkoly:
 zpracování finanční výsledovky střediska Kutilka
T: 30.10.
 napojení na PCO Na Kutilce, případně dalších zařízeních (zájem projevil oddíl
tenisu)
 Osvětlení – projekt K. Sommer, TS; veřejné osvětlení
 VV TJ pověřuje M. Chuchlovou zpracováním podkladů pro smluvní vztah s SK
(výsledovka, využití prostorů SK a TJ spojené s nájemným, koordinace
generelu, správcovství, pojištění, zabezpečení objektů, úhrady energií, daň
z nemovitosti, apod.)
T: 30.11.

Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 3.12. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na leden, případně článků ze své činnosti,
hodnocení sezón.
 Dne 5.11. proběhlo jednání s HZS o možné výměně pozemků s okresním
náčelníkem plk. Dynybylem. Současný stav HZS navrhuje neměnit. Prověříme
informace o možnostech převodu majetku ze strany HZS.
T: 20.12.
 Město Český Brod vyhlásilo výzvu pro investiční příspěvek města, TJ podá žádost
na investiční akce rekonstrukce sektorů a výstavby přetlakové haly.
T: 23.11.
 VV projednal žádost o kolektivní členství ATOM v TJ a všemi hlasy
odsouhlasil přijetí ATOM za kolektivního člena.
 VV vyzývá oddíly k dodání fotografií k aktualizaci fotogalerie na webu TJ.
T: 30.11.
 VV pověřuje sekretariát přípravou žádosti o povolení k využívání městského
znaku na sportovních akcích.
T: 30.11.

Ekonomická
 Stav kont oddílů a členských příspěvků je průběžně aktualizován:
https://sites.google.com/site/oddilytj/
 Informace o stavu účetnictví a přehledu závazků a pohledávek TJ k 8.11.2012.
 Termín jednání komise k otázkám financování Správy, investičního fondu
T: 13.12.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Úkoly z GS a přístupy na GS – přesunuto na prosinec 2012. Sledování úkolů od
členů VV TJ.
 Materiály k BOZP – jednání s p. Strakovou pokračují bez spoluúčasti TJ. Sokol




Členská základna: s výjimkou ATOM zatím žádný oddíl nekonzultoval ani
neodevzdal přehled členské základny.
Je třeba změnit pojistnou smlouvu vzhledem k prodeji autokempu.

4. Různé:
 VV TJ oceňuje úspěchy oddílu nohejbalu: muži postup do extraligy, ženy
mistryně ČR a 3 medaile z MS. Informace bude i v ČBZ.
 Plán KRK
T: 30.11.
 8.12. proběhne oslava 80ti let basketbalu v Českém Brodě
Termín dalšího jednání VV TJ bude 13.12.2012 v 17.00 hod. v klubovně SH.
Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

