Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: st 20. 2. 2012
Místo: klubovna SH
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, J. Kokeš,
Omluveni: S. Kosík, B. Filoun, M. Sommerová, J. Charouzen, J. Slavík
Nepřítomni: zástupce basketu, J. Eichlerová
PROGRAM:
1. KZ z 13.12. a 24.1.
 Informace o vyřazení majetku. Termín pro vyřazení z evidence majetku zůstává
31.3.2013.
 Zakrytí doskočiště - v termínu 31.3.2013.
 Zpráva z VH, která proběhla v pondělí 28.1.2013 od 18 hod. v klubovně tenisu,
byla umístěna na GS
 Informace o výsledcích nominací na Ocenění úspěchů v roce 2012 – rada Města
schválila nominace. Za TJ budou oceněni L. Vokáčová, L. Fischerová, K.
Červenková a L. Cibulková. Přijetí oceněných bude 25.2. od 17.30 hod. na
radnici. ( více na www.cesbrod.cz)
 VH doplnila počet členů RK. Statutární zástupci TJ budou iniciovat jednání
komise.

2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 MAS Pošembeří: Projekt FICHE č. 2 – Rekonstrukce atletických sektorů byl
zpracován a předán na MAS, včetně partnerských smluv s ZŠ Tyršova a dodatku
s SK a následně MAS Pošembeří schválen.
 Příprava projektů ČEZ: osvětlení hala + VO Kutilka
Projekty zpracuje a odešle P. Janík + M. Chuchlová + M. Majer
Projekty budou zaslány v březnu 2013
 Informace o grantech MŠMT – žádné nové informace.
 Příprava projektu na Město – T: 25.2. (VZ, členská základna, formuláře, akce).
Oddíly dodají seznam akcí, na něž by chtěli dotaci z Programu č.2.
 Příspěvek na přetlakovou halu – probíhá jednání s MÚ o financování
z investičních prostředků města.
Stavební a majetková
 Informace o PD přístavby haly, harmonogram činností, konzultace na MŠMT
ohledně uznatelných nákladů (archeologové – nejsou uznatelným nákladem),
řešení výběrového řízení – zůstává.
 Informace o prodeji chaty ve Strážném. VH schválila limit na prodej ve výši 2 mil.
Kč. V současné době jsou 3 zájemci s nabídkou 2,9 mil Kč. Vše je řešeno ve
spolupráci s RK ČS a.s.




Správa obdržela cenové nabídky na osvětlení SH a na osvětlení Na Kutilce. Obě
akce lze realizovat jen v případě získání grantu ( ČEZ, MŠMT, STČ)
RM 28.2. bude projednávat druhou etapu narovnání vlastnických vztahů Na
Kutilce.

Sportovně-metodická
 Informace o stavu příprav projektu Město v pohybu 3. – 8.9.2013. VV bude
kontaktovat jednotlivé oddíly ohledně jejich zapojení do projektu (otevřené
tréninky, veřejné turnaje, apod.).
 Zpracovat rozpočet do 15.3. na částku 80 tis. Kč
Kutilka
 Probíhá jednání s SK Český Brod o dlouhodobém pronájmu areálu (kromě
atletické části), po vyhodnocení připomínek je třeba s ohledem k projektům
finalizovat text smlouvy.
T: 15.3.2013
 Žádost o stavební povolení na VO Na Kutilce je podána na stavebném úřadě Č.
Brod, projekt zpracoval K. Sommer, TS zpracovaly 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).
Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 4.3. VV TJ vyzývá
oddíly k dodání seznamu akcí na duben, případně článků ze své činnosti,
hodnocení sezón.
 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. Dále je zkoumána možnost o žádosti města na
ÚZSVM ohledně prostorů HZS (jednání s E. Zhřívalovou). V územním plánu jsou
plochy nohejbalu vedeny jako sportovní plochy.
 VV TJ vyzývá oddíly k dodání 5 – 10 fotografií k aktualizaci fotogalerie na webu
TJ.
 Poplatek za svoz odpadu - bude uzavřena smlouva mezi TS a TJ s tím, že
poplatek za svoz je hrazen z Programů podpory sportu jako priorita.
 Stav jednání o pohledávkách – informace o stavu
 E. Potůček podepsal splátkový kalendář – uhrazena 1. splátka 1000,- Kč.
 P. Hlavička nehradí své závazky dle splátkového kalendáře. Případ řeší právní
zástupce.
 Zlámalovi nehradí své závazky a nejsou na žádné známé adrese k zastižení.
Soudní jednání 28.2. v Trutnově. TJ zastupuje Mgr. E. Zhřívalová na základě
zplnomocnění.
 D. Potůček je stále vyšetřován kriminální policií.

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 20.2.2013.
 Statutární zástupci + ekon. komise + KRK dokončí způsob financování Správy a
příspěvky oddílů.
Termín jednání: do 12.3.

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. Informace na webu, rozpis soutěží.


Informace o VH tenisu a BK. Vize oddílů a následně TJ zpracovat do VH TJ.



Po dokončení účetní závěrky za rok 2012 bude provedena nová kalkulace ceny
za cvičební hodiny pro jednotlivá sportoviště.
T: 30.4.2013

Z provozních porad:
 Informace o úkolech z GS
 Akci sběr víček od PET lahví pro dobročinné účely připravila L. Vokáčová.
Prezentace akce v ČBZ, webech TJ a města.
 Úklid za halou – štěpkování, využití plochy
4. Různé:
 V termínu 4.3.-10.3. budou v Českém Brodě jarní prázdniny.

Termín dalšího jednání VV TJ bude ve středu 13. 3. 2013 v 18.30 hod. v
klubovně SH.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

