Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 13.12.2012
Místo: klubovna SH
Čas: 17.00 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, M. Majer, L. Vokáčová, S. Kosík,
S. Šaroch, J. Kokeš, B. Filoun, J. Eichlerová
Omluveni: J. Charouzek
PROGRAM:
1. KZ z 8.11.
 Likvidační komisi pro vyřazení majetku ve složení R. Pivoňka, M. Rollo. Termín pro
vyřazení z evidence majetku s ohledem k inventáři vodáků a motoklubu se posouvá na
31.1.2013.
 Zakrytí doskočiště - v termínu 31.12.2012. Během víkendu proběhla oprava úložných
prostorů.
2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 MAS Pošembeří:
 Termín VIII. Výzvy byl posunut na leden 2012
 Proběhlo narovnání vlastnických vztahů s p. Proškem
 TJ obdržela finanční příspěvek Města na skokanské sektory ve výši 159 tis. Kč.
 Příprava projektů ČEZ: osvětlení, sauna, další návrhy
T: 10.1.
ČEZ – změna termínu a formuláře, viz webové stránky
 Informace o grantech STČ – v roce 2013 jsou fondy STČ na nule
 Informace o grantech MŠMT – výběrová řízení se teprve připravují s ohledem na státní
rozpočet

Stavební a majetková
 Informace o PD přístavby haly, harmonogram činností, konzultace na MŠMT ohledně
uznatelných nákladů ( archeologové – nejsou uznatelným nákladem), výběrového
řízení.
 Projednána informace o prodeji chaty ve Strážném, S. Šproch zůstává gestorem
prodeje, konzultace s M. Doležalem o zrychlení možnosti prodeje p. Seifertovi. Otázka
bude jednána i na lednové mimořádné valné hromadě
 Opravy v SH v průběhu vánočních prázdnin
 světla v hale
 kancelář (dle možností Správy)
Sportovně-metodická
 TJ je spoluorganizátorem projektu Město v pohybu 3. – 8.9.2013. Účast na
koordinačních jednáních.

Kutilka
 VV pověřil M. Chuchlovou a M. Rolla jednáním s SK Český Brod o dlouhodobém
pronájmu nebo prodeji areálu (kromě atletické části).
 Projednání finanční výsledovky střediska Kutilka a její ztrátovosti.
 TJ podala žádost na město o napojení na PCO. Žádost bude projednána na RM
19.12.
 TJ požádá o stavební povolení na VO Na Kutilce, projekt zpracoval K. Sommer, TS
zpracují cenovou nabídku, jednání s městem o kofinancování realizace VO v ulici Na
Kutilce.

Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 3.1. VV TJ vyzývá
oddíly k dodání seznamu akcí na únor, případně článků ze své činnosti, hodnocení
sezon, oddíl basketu – výročí 80 let založení.
 Informace z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město může objekty
v areálu využívat i k jiným než zdravotnickým účelům, tuto možnost by měl zvážit oddíl
nohejbalu.
 VV znovu vyzývá oddíly k dodání fotografií k aktualizaci fotogalerie na webu TJ.
T: 20.12.
 ZM projednalo dopis NNO zastupitelům, ohledně poplatku za svoz odpadu s tím, že na
základě podkladů TS o poplatku rozhodne na lednovém zasedání.
 Stav jednání o pohledávkách
 E. Potůček podepsal splátkový kalendář.
 P. Hlavička nehradí své závazky dle splátkového kalendáře. Případ bude předán
právnímu zástupci.
 Zlámalovi nehradí své závazky a nejsou na žádné známé adrese k zastižení.
 D. Potůček je stále vyšetřován kriminální policií.
Ekonomická
 Stav kont
oddílů a
členských příspěvků
je
průběžně
aktualizován:
https://sites.google.com/site/oddilytj/
 VV TJ souhlasí s převodem částky 70 tis. z prostředků investičního fondu TJ a fin.
příspěvku města na konto oddílu nohejbalu za rekonstrukci hřišť. Využití této částky je
v kompetenci oddílu.
 L. Vokáčová podala informaci o stavu účetnictví a přehledu závazků a pohledávek TJ
k 13.12.2012.
 Statutární zástupci projednají se Správou otázky financování Správy, investičního
fondu
T: do 13.12.
 VV TJ byl informován o odměnách Správy.
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Úkoly z GS a přístupy na GS – přesunuto na leden 2013. Sledování úkolů od členů VV
TJ.
 Byly zpracovány materiály k BOZP, evakuační plány budou vyvěšeny do konce roku.
 Přehled o členské základně zatím dodaly atletika, ATOM a BK. VV TJ urguje ostatní
oddíly o zaslání přehledu, neboť členská základna je jedním z kritérií při udělování
dotací.












Byla podepsána změna pojistné smlouvy s Kooperativou vzhledem k prodeji
autokempu.
VV TJ akceptuje rozhodnutí per rolam ohledně ukončení pracovního poměru
s J. Zemanem ke 30.11.2012.
Informace o ukončení možnosti využití veřejné služby.
VV souhlasí s přijetím pí. Moniky Vorlické do pracovního poměru za podmínek, které
uvedla M. Chuchlová.
Byla zprovozněna datová schránka TJ, adresa schránky bude zveřejněna na webu
VV TJ pověřuje M. Chuchlovou jednáním možné spolupráce s V. Štolbou (hotel)
P. Janík informoval o provozních poradách a jejich evidenci.
Podklady do výroční zprávy – T: oddíly do 15.1., správa do 31.1. VV TJ apeluje na
dodržení termínů pro oddíly. VZ je součástí žádostí o dotace. ( Osnova i zpracovatelé
jsou uvedeni v příloze zápisu)
VV odsouhlasil vyhlášení nabídkové akce na badminton přes slevový portál.

4. Různé:
 VV TJ žádá o nominace na Ocenění úspěchů v roce 2012 (např. oddíl nohejbalu: muži
postup do extraligy, ženy mistryně ČR a 3 medaile z MS a dalších) pro přijetí u
starosty.
 Plán KRK – T: 31.1.2013
 Jednání komise iniciuje J. Eichlerová
 8.12. proběhla oslava 80ti let basketbalu v Českém Brodě – článek do ČBZ (ve
spolupráci s J. Holubem)
 VV TJ rozhodl s ohledem na ZP a náklady na Správu, že na Štědrý den bude sportovní
hala uzavřena.
 M. Majer navrhuje, aby byly pracovnice správy odměňovány hodinovou mzdou
v termínu od 1.12.2012.
 Oddíl tenisu bude 16.2.2013 v 17:00 hod pořádat valnou hromadu oddílu.
 S. Šaroch oznámil VV TJ odstupení k 31.12.2012 z funkce člena VV pro enormní
pracovní a trenérské vytížení. VV TJ děkuje S. Šarochovi za přínos a výsledky pro TJ i
BK. Současně se obrací na oddíl basketbalu o urychlenou nominaci zástupce do VV
TJ, který by byl kooptován.
Termín dalšího jednání VV TJ bude 10.1.2013 v 18.30 hod. v klubovně SH.
Mimořádná valná hromada TJ proběhne 28.1.2013 v 18:30 hod. v klubovně na
tenisu.
Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

Přílohy:
1) Klíč na VH

Oddíl
ASPV
Atletika
ATOM
Basketbal
Biliard
Nohejbal
Sálová kopaná
Triatlon
Tenis
Volejbal
Celkem členů v organizovaných oddílech
(včetně duplicitních):

počet členů
41
65
88
86
6
83
9
8
149
25

Přepočet 1:15
2,7
4,3
5,9
5,7
0,4
5,5
0,6
0,5
9,9
1,7

560

Delegátů celkem:

Počet delegátů (max
5/oddíl)

3
4
5
5
1
5
1
1
5
2

32

2) OSNOVA
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2012
(Zpracování textu: písmo: Arial , velikost písma 12 , zarovnat do bloku, text
prokládat fotografiemi)
1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2012
2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,
3) Prostory pro činnost ( stav,granty, brigády)
4) Počet členů: do 18 let
18 – 26
27 – 65
nad 65
5) Přehled soutěží: výčet a umístění
6) pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva
závěrečné tabulky
fotodokumentace
7) Akce pro veřejnost
8) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdružení, sponzoři)

9) Stručný výhled činnosti na rok 2013

3) ZPRACOVATELÉ VZ 2012

Název kapitoly
1. Základní údaje

zpracovatel
Janík/Chuchlová

2. Úvodní slovo

Janík

3. Usnesení Valných hromad TJ Slavoj Český Brod
3.1 Usnesení Valné hromady ze dne 2011

Janík

4. Činnost TJ v roce 2011
4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ)
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ
4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2011

Janík

5. Výsledky hospodářské činnosti

Vokáčová

6. Projektová činnost TJ a její realizace

Janík + Majer

Chuchlová

7. Činnost pracovních skupin
7.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a Janík + Majer
fundraising
Majer
7.2 Skupina pro správu majetku
Janík
7.3 Skupina pro vnější vztahy
Šaroch
7.4 Skupina pro ekonomiku
Janík
7.5 Skupina publics relations
Slavík
7.6 Skupina sportovně- metodická
8. Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod
8.1 Lehká atletika
8.2 Basketbal
8.3 BK Český Brod
8.4 Nohejbal
8.5 Tenis
8.6 Triathlon
8.7 Volejbal
8.8 ASPV
8.9. Turistika

Kosík/Slavík
Čepička
Šaroch
Vokáč
Kokeš
Čokrt
Papáček/Bubníková
Charouzek
Corradini

9. Závěr

Janík

10. Přílohy
Grafická a formátová úprava
Fotogalerie

Rollo /Kašparová
Chuchlová/ Kašparová

