
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čt  4.4.2013
Místo: klubovna SH
Čas: 18:30 hod.
Přítomni:   P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, M. Sommerová,

S. Kosík, B. Filoun, J. Charouzek, V. Čepička
Nepřítomni: J. Slavík, J. Eichlerová

PROGRAM:

1. KZ z 13.3.
 Dlouhodobý majetek byl odepsán a vyřazen z evidence k 31.12.2012.
 Jednání revizní komise proběhlo dne 21.3. VV TJ obdrží zápis z jednání.

2. Info z pracovních skupin:

Projektová
 MAS Pošembeří – v dubnu proběhne zaměření nových sektorů.
 Informace o přípravě projektů ČEZ: osvětlení hala/tunel + VO Kutilka

Projekty zpracuje a odešle P. Janík + M. Chuchlová + M. Majer
Projekty budou zaslány do 15.4. 2013

 Informace o grantech MŠMT – Program IV. je schválen, výsledky zatím nejsou
zveřejněny. Program – Investice výsledky VŘ zatím nezveřejněny.

 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 zatím bez výsledku.
 Informace o prodeji chaty ve Strážném. V současné  nabídka 2,5 mil Kč. Na tuto

cenu 3 zájemci. 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 – podání projektů 15.4.)
 RM 28.2. projednala druhou etapu narovnání vlastnických vztahů Na Kutilce. ZM

bude tuto etapu řešit na květnovém jednání.
 Revize plynu na hale – je třeba zajistit v rámci havárie. Připravit PD – K. Sommer.
 Podklady pro neinvestiční opravy zařízení TJ.
 Zakrytí doskočiště v KBD – úkol trvá.

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.). Koordinační jednání  10.4. od 17 hod.

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



Kutilka
 Informace o jednání s SK o dlouhodobém pronájmu areálu (kromě atletické části),

nyní je smlouva u právníka SK. Přednostně řešit i současný stav správcovství
areálu.               T: 15.4.2013

 Bude instalováno bezpečnostní zařízení v restauraci.
 Projekt na revitalizaci břehů řešit ve spolupráci s SK (I. Librová). Odloženo.
 Na květnovém zasedání ZM Č.B. bude SK prezentovat generel Kutilka.

Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 6.5. VV TJ vyzývá

oddíly k dodání seznamu akcí na červen, případně článků ze své činnosti,
hodnocení zimních sezon.

 Informace o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
ohledně nohejbalového hřiště. Současný stav je de facto neměnný. Areál nohejbalu
je v ÚP města veden jako sportoviště.

 Řídící skupina Strategického plánu Města Český Brod. Aktualizace akčního plánu.
Priorita tvorby podmínek v oblasti infrastruktury ze strany města pro potřeby NNO.

 Dopracování VZ o ekonomiku – L. Vokáčová dodá přehled nákladů a výnosů.
                                                                                                                 T: 30.4.
 Informace o možné spolupráci s dalšími NNO (SK, T.J. Sokol, Leccos, skauti,
Českobroďák)

Ekonomická
 L. Vokáčová podala informaci o stavu účetnictví, dala k nahlédnutí daňové přiznání

a přehledu závazků a pohledávek TJ k 31.3.2013.
          VV TJ tyto informace vzal na vědomí
 VV schválil rozdělení dotace z Programů podpory kultury, sportu a volného času.

Tabula s rozdělením je v příloze zápisu. Dotace od Města obdrží TJ ve třech
splátkách. TJ získala 200 tis. na provoz a činnost, 17 tis. na třídění odpadu a 35 tis.
na jednorázové akce. VV TJ projednala tabulku rozdělení finančních prostředků a
souhlasí s rozdělením dotace mezi oddíly ( viz příloha).

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Úkoly z GS a přístupy na GS – sledování úkolů od členů VV TJ. Informace na

webu, rozpis soutěží. Web GS bude aktualizován do 2.5.2013.
 Po dokončení účetní závěrky za rok 2012 bude provedena nová kalkulace ceny za

cvičební hodiny pro jednotlivá sportoviště. Schůzka EK proběhne 2.5. v 17:00.
 Úpravy interiéru Správy proběhne do konce poloviny roku.

Z provozních porad:
 Informace o úkolech z GS

4. Různé:
 Akce Ukliďme Pošembeří probíhá v období 2. – 30. 4. – oddíly na sekretariát

nahlásí požadavky pro odvoz odpadu a termíny brigád. Organizace brigády za
halou.

 Pálení Čarodějnice je třeba nahlásit v elektronickém systému HZS.



Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 2.5. 2013 v 18.30 hod. v klubovně SH.
Na programu bude i příprava Valné hromady TJ (návrh termínu: 23.5.).

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

Příloha:

Rozdělení grantu z města

ODDÍl děti dospělí příspěvek akce

Popelnice
( projekt
TPCA) ostatní

tenis 84x150 75x300 35 100 2 000 11 000  

atletika 78x150 18x303 17100 5 000   

basketbal 16x300 4800    

fotbal  8x300 2400    
Turistika
( ATOM) 82x150 41x300 24600    

volejbal  24x300 7200 4 000   

ASPV 29x150 25x300 11800    

triatlon 1x150 7x300 2250 10 000   

biliard  6x300 1800    

nohejbal 38x150 35x300 16200 14 000 2 000
10 000,- nájem
HZS

správa     4 000 50000 provoz*

      

16750 úklid TZ (
SH, nohejbal,
tenis)

Celkem   123250 35 000 17 000 76 750

* Rozdíl mezi příjmy z členských příspěvků a náklady Správy

V tabulce není BK ( kolektivní člen TJ), které podalo vlastní projekt.


