
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: st 13. 3. 2012
Místo: klubovna SH
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, J. Kokeš
Omluveni: S. Kosík, J. Eichlerová, B. Filoun
Nepřítomni: J. Slavík, J. Charouzen, V. Čepička

PROGRAM:

1. KZ z 20.2.
 Informace o vyřazení majetku. Termín pro vyřazení z evidence majetku

zůstává 31.3.2013.
 Zakrytí doskočiště - v termínu 31.3.2013.
 VH doplnila počet členů RK. Jednání komise proběhne 21.3. od 18:00.

2. Info z pracovních skupin:
 Projektová

 MAS Pošembeří:
Projekt FICHE č. 2 – MAS Pošembeří projekt schválila. VV pověřuje M.
Rollo zpracováním harmonogramu projektu a provedením výběrového řízení.

 Příprava projektů ČEZ: osvětlení hala/tunel + VO Kutilka
Projekty zpracuje a odešle P. Janík + M. Chuchlová + M. Majer
Projekty budou zaslány v březnu 2013

 Informace o grantech MŠMT – Program IV. je schválen, výsledky se dozvíme
do konce března

 Byla podána informace z výběrové komise Programů podpory kultury, sportu a
volného času. ZM schválí výši dotace. Oproti loňskému roku je předpoklad
vyšší dotace.

 Příspěvek na přetlakovou halu – probíhá jednání s MěÚ o financování
z investičních prostředků města. Termín – květen až po daňových přiznáních
loterijních společností

 Stavební a majetková
 Informace o PD přístavby haly, harmonogram činností, řešení výběrového
řízení. Jednání s V. Novákem. Zakrytí vstupních vrat na hřiště fólií ( z tenisu).

 Informace o prodeji chaty ve Strážném. V současné době zájemci s nabídkou
2,9 mil Kč odstoupili. Limit se snížil na 2,7 mil. Vše je řešeno ve spolupráci
s RK ČS a.s.

 Osvětlení SH a osvětlení Na Kutilce. Obě akce lze realizovat jen v případě
získání grantu (ČEZ, MŠMT, STČ – podat v březnu)

 RM 28.2. projednala druhou etapu narovnání vlastnických vztahů Na Kutilce.
ZM bude tuto etapu řešit 27.3.

 Sportovně-metodická
 Informace o stavu příprav projektu Město v pohybu 3. – 8.9.2013. Koordinátor

za TJ M. Chuchlová bude kontaktovat jednotlivé oddíly ohledně jejich zapojení
do projektu (otevřené tréninky, veřejné turnaje, apod.).



 Zpracovat rozpočet do 31.3. na částku 80 tis. Kč. Akce bude zařazena do
městských akcí.

 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. Přednostně řešit i současný stav správcovství areálu.
T: 15.4.2013

 Projekt na revitalizaci břehů řešit ve spolupráci s SK ( I. Librová).

 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 1.4. VV TJ

vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na květen, případně článků ze své
činnosti, hodnocení sezon.

 VV TJ projednala Zákon o změně právní formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a dopad na TJ a nedoporučuje transformaci o.s.
na OPS. Vše by měl řešit Občanský zákoník v kapitole o Spolcích.

 Ekonomická
 L. Vokáčová podala informaci o stavu účetnictví a přehledu závazků a

pohledávek TJ k 28.2.2013. VV TJ doporučil členění investičního fondu a
vedením splátkových kalendářů.

 VV TJ akceptuje návrhy z jednání: statutární zástupci + ekonomické komise o
způsobu financování Správy a rozdělení dotace z města v návaznosti na výši
příspěvků oddílů do TJ.

 Lucie Vokáčová uzavře rok 2012 a udělá inventuru třístovkových účtů
(poslední přeúčtování po Danielu Potůčkovi 1.-5.2012). 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.

 Po provedení inventury majetku Lucie Vokáčová odepíše zbytek majetku na
účet 549 majetek je ve většině případů poškozený nebo neopravitelný.

           Dále zaúčtuje manko ve výši 241 864,- na účet 549.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Úkoly z GS a přístupy na GS – přesunuto na březen 2013. Sledování úkolů od
členů VV TJ. Informace na webu, rozpis soutěží.

 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
 Úklid za halou – proběhlo štěpkování.



4. Různé:
 Akce Ukliďme Pošembeří 2. – 14. 4. – oddíly na sekretariát nahlásí požadavky

pro odvoz odpadu.

Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 4.4. 2013 v 18.30 hod. v klubovně
SH.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík


