
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čt 10.1.2012
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, S. Kosík, M. Sommerová,
B. Filoun
Omluveni: M. Majer
Nepřítomni: J. Charouzek , J. Eichlerová, J. Slavík, zástupce basketu

PROGRAM:

1. KZ z 13.12.
 Podklady pro likvidační komisi pro vyřazení majetku jsou připraveny Termín pro

vyřazení z evidence majetku  zůstává 31.1.2013.
 Zakrytí doskočiště - v termínu 31.1.2013.
 Příprava VH: pondělí 28.1. 2013 od 18 hod. v klubovně tenisu

 Rozeslání pozvánek: Správa T: 15.1.
 Administrativní část: řízení VH – M. Rollo
 zápis ( mandátová komise) – S. Kosík + J. Slavík
 usnesení ( návrhová komise) –M. Majer+ S. Šaroch
 Program: 1) Stručná zpráva o činnosti VV TJ za uplynulé období

a) personalistika ve Správě
b) přijatá opatření vůči nespolehlivým subjektům
c)  stav VV TJ, Správy, činnost KRK , schválení VZ

                                                                                              P. Janík + M. Chuchlová
      2)  Zpráva o rekonstrukci účetnictví

a) vztahy k FÚ
b) přechod z Pohody na Alladina
c) finanční situace, stav závazků a pohledávek

L. Vokáčová + M. Chuchlová
      3)  Majetkové vztahy

a) prodej ATC
b) prodej Strážné
c) prodej/pronájem areálu Na Kutilce

M. Chuchlová + S. Šaroch

 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 (více na www.cesbrod.cz).

T: 20.1.
 Plán KRK - Jednání komise iniciuje J. Eichlerová  - nepřítomnost J. Eichlerové na

VV TJ. VV TJ doporučuje otázku činnosti KRK zařadit na program jednání valné
hromady.

T: 31.1.2013



2. Info z pracovních skupin:

Projektová
 Zpracovat vyúčtování dotací od Města

T: 14.1. (!!)
 MAS Pošembeří:

 Projekt FICHE č. 2 – Rekonstrukce atletických sektorů byl zpracován a předán
na MAS, včetně partnerských smluv s ZŠ Tyršova, SK,   

 Příprava projektů ČEZ: osvětlení, sauna, další návrhy
T: 30.1.

 ČEZ – změna termínu a formuláře, viz webové stránky. Projekty zpracuje a
odešle  P. Janík + M. Chuchlová + M. Majer

 Informace o grantech STČ – v roce 2013 je otevřen jen Fond hejtmana, de facto
kontinuální ( žádost 2 měsíce před akcí). Projekt na osvětlení Na Kutilce,
případně v hale zaslat na i na kraj

 Informace o grantech MŠMT – výběrová řízení se teprve připravují. Žádné další
informace.

 Zjistit možnosti OPŽP  úspora energií
 Příprava projektu na Město

T: 16.2.

Stavební a majetková
 Informace o PD přístavby haly, harmonogram činností, konzultace na MŠMT

ohledně uznatelných nákladů ( archeologové – nejsou uznatelným nákladem),
výběrového řízení – zůstává .

 Projednána informace o prodeji chaty ve Strážném, Otázka je zařazena  na
mimořádnou valnou hromadu.

 Opravy v SH v průběhu vánočních prázdnin opravena světla v hale díky B.
Filounovi a  J. Papouškovi.

Sportovně-metodická
 TJ je spoluorganizátorem projektu Město v pohybu 3. – 8.9.2013. Účast na

koordinačním jednáních 16.1. od 17 hod. na radnici – P. Janík + J. Slavík.

Kutilka
 Informace o jednání s SK Český Brod o dlouhodobém pronájmu nebo prodeji

areálu (kromě atletické části), které proběhlo 10.1. za účasti M. Chuchlová a M.
Rollo + L. Holý a I. Librové. Byly dohodnuty základní principy pro smlouvu o
užívání prostorů. Per rolam VV TJ bude moci tyto principy připomínkovat.

T: 14.1.
 Ve vyřízení zůstává žádost 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 na základě majetkového narovnání
mezi Městem a TJ ( 2. etapa směny pozemků) - zůstává.



Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 1.2. VV TJ vyzývá

oddíly k dodání seznamu akcí na březen, případně článků ze své činnosti,
hodnocení sezón, např.

 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 TJ znovu vyzývá oddíly k dodání 5 – 10 fotografií k aktualizaci fotogalerie na
webu TJ. (lze připojit k Výroční zprávě).

T: 15.1.
 Poplatek za svoz odpadu na základě podkladů TS rozhodne ZM na lednovém

zasedání 30.1. VV TJ doporučuje účast zástupce TJ.
 Stav jednání o pohledávkách – informace o stavu

 E. Potůček podepsal splátkový kalendář –1. splátka
 P. Hlavička nehradí své závazky dle splátkového kalendáře. Případ je předán

právnímu zástupci.
 Zlámalovi nehradí své závazky a nejsou na žádné známé adrese k zastižení.
 D. Potůček je stále vyšetřován kriminální policií.

 Informace od M. Rollo st. o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových ohledně pozemků HZS předal P. Janík.

Ekonomická
 Stav kont oddílů a členských příspěvků je průběžně aktualizován:

https://sites.google.com/site/oddilytj/ - komentář Lucky Vokáčové
 L. Vokáčová podala informaci o stavu účetnictví a přehledu závazků a pohledávek

TJ k 10.1.2013. Bylo dokončeno opravené daňové přiznání za rok 2011
s doplatkem daně.

 Statutární zástupci  dokončí způsob  financování Správy,
 VV TJ souhlasí s úpravami platů a odměnami pro B. Filouna a J. Papouška.

Odsouhlasil také  prodloužení stávajících dohod.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Úkoly z GS a přístupy na GS – přesunuto na únor 2013. Sledování úkolů od členů

VV TJ.
 Materiály k BOZP, evakuační plány jsou dokončovány.
 Přehled o členské základně zatím nedodaly:

 tenis (chybí rodná čísla)
 volejbal „A“
 Návrh opatření:

 Byla zprovozněna datová schránka TJ, adresa schránky bude zveřejněna na
webu

T: 15.1.
 Podklady do výroční zprávy – T: oddíly do 15.1., správa do 31.1. VV TJ apeluje

na dodržení termínů pro oddíly. VZ bude schvalována na VH TJ, jde o důležitý
dokument pro podávání žádostí na projekty!!!

 Zatím jsou zpracovány kapitoly P. Janíka



Z provozních porad:
 Informace o úkolech z GS
 Zájem florbalistů o SH. VV TJ souhlasí s úterním tréninkem v zaváděcí ceně 460

Kč za hodinu do března t.r.
 Akci sběr víček od Pet lahví připraví L. Vokáčová. Prezentace akce i v ČBZ,

webech TJ a města.

4. Různé:
 Pořadatelská služba v SH při akcích oddílů a škol. VV TJ apeluje na trenéry, aby

vedle sportovní stránky věnovali pozornost i výchovné části při tréninku. Např.
U12 a jejich nedisciplinované chování na toaletách. V případě opakování bude
VV TJ tyto otázky řešit zákazem vstupu do SH.

Termín dalšího jednání VV TJ bude 7. 2. 2013 v 18.30 hod. v klubovně SH.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík


