
Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD

Den: čt 2.5.2013
Místo: klubovna biliáru v SH
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, M. Sommerová,

     B. Filoun, J. Eichlerová, J. Vokáč

Nepřítomni:  J. Slavík, S. Kosík, J. Charouzek, V. Čepička

PROGRAM:

1. KZ z 13.3.
 Jednání revizní komise proběhlo dne 21.3. VV TJ obdržel zápis z jednání a

následně i zápis z kontroly provedené dne 25.4.2013 (viz příloha). Předsedkyní
komise byla zvolena J. Eichlerová.  VV TJ zmíněné informace vzal na vědomí.

2. Info z pracovních skupin:

Projektová
 MAS Pošembeří – dokončena administrativní kontrola projektu na SZIF.
 Informace o přípravě projektů ČEZ: osvětlení hala/tunel + VO Kutilka

Projekty byly zpracovány, odeslány budou do 31.5.2013.
 Informace o grantech MŠMT – Program IV. je schválen, způsob přerozdělení přes
ČUS není jasný. Program – Investice výsledky VŘ zatím nezveřejněny.

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

Stavební a majetková
 Informace o PD přístavby haly, harmonogram činností, řešení výběrového řízení.

Možnost dalšího jednání s majitelkou pozemku za halou.
 Informace o prodeji chaty ve Strážném. V současné  nabídka 2,5 mil Kč. Na tuto

cenu 2 zájemci. Vše je řešeno ve spolupráci s RK ČS a.s. Výhled do konce května.
 Osvětlení SH a osvětlení Na Kutilce. Obě akce lze realizovat jen v případě získání

grantu (ČEZ, MŠMT, STČ – podání projektů 31.5.)
 RM 24.4. schválila  druhou etapu narovnání vlastnických vztahů Na Kutilce. ZM

bude tuto etapu řešit na jednání 15.5.
 Revize plynu na hale – je třeba zajistit v rámci havárie. VV pověřil M. Majera

zadáním přípravy projektové dokumentace k opravě plynové přípojky K.
Sommerovi.

 Podklady pro neinvestiční opravy zařízení TJ – přehled vede M. Majer.
 Zakrytí doskočiště v KBD – úkol trvá (přislíbeno do 15.5.).

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 proběhlo 10.4. od
17 hod. Byly projednány:  Aktivity, logo akce, rozpočet. V této otázce VV TJ
pověřuje M. Chuchlovou dalšími jednáními spojenými s touto akcí.



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

nyní je smlouva u právníka SK. Přednostně je třeba řešit  současný stav
správcovství areálu.                                                                                    T:
30.5.2013

 Informace M. Chuchlové o instalaci bezpečnostního zařízení v „restauraci“.
 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 sezón.

 Řídící skupina Strategického plánu Města Český Brod, aktualizace akčního plánu a
příprava Fora občanů proběhla 29.4. Priorita tvorby podmínek v oblasti
infrastruktury ze strany města pro potřeby NNO.

 Informace o možné spolupráci s dalšími NNO (SK, T.J. Sokol, Leccos, skauti,
Českobroďák)

 Ekonomická

 EK na svém jednání před VV TJ projednala první verze:
- Výsledku hospodářské činnosti
- Návrhu rozpočtu TJ na rok 2013
- Kalkulace ceny za cvičební hodiny pro jednotlivá sportoviště.

Na základě připomínek budou zaslány upravené podklady na jednání EK do
15.5. Jednání EK proběhne 16.5. v 18:00 – dokončení materiálu pro VV TJ.

 L. Vokáčová dále informovala o stavu účetnictví, přehledu závazků a pohledávek TJ
k 30.4.2013, stav závazků a pohledávek vůči oddílům.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Příprava Valné hromady TJ - 23.5. v 18:00 v areálu Na Kutilce ( pozor změna!)

- Rozeslání pozvánek: Správa T: 15.5.
            - Administrativní část: řízení VH – M. Rollo
                                                 zápis (mandátová komise) – M. Sommerová + J. Slavík
                                                 usnesení (návrhová komise) – M. Majer + zástupce basketu

     Program: 1) Zpráva o činnosti VV TJ za uplynulé období a návrh činnosti na další
období  (P. Janík)

2) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2012 a návrh rozpočtu na 2013
3) Zpráva o činnosti Správy TJ včetně majetkových vztahů a pohledávek
4) Zpráva KRK
5) Diskuse:  a) hosté
                      b) členové TJ
6) Zpráva mandátové komise (případné kooptace do VV TJ)
7) Zpráva návrhové komise
8) Závěr

          Se zprávami bude VV TJ seznámen 16.5.
 Úpravy interiéru Správy probíhají od 29.4., předpokládané dokončení 12.5. Bude

provedena i likvidace obložení stěn chodby a schodiště.



Z provozních porad:
 Informace o úkolech, které byly probrány s M. Chuchlovou 29.4.

4. Různé:
 TJ se zapojila do akce Ukliďme Pošembeří. Proveden úklid prostoru za SH, hřiště u

1. ZŠ, areálu Na Kutilce ve spolupráci s SK.
 VV TJ informoval J. Vokáče o krocích, které udělal v rámci směny pozemku z HZS

a městem.

Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 16.5.2013 v 18.00 hod. v klubovně SH.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

Přílohy:

Klíč zástupců oddílů pro VH:
( Marcelo, je třeba tento klíč aktualizovat dle členské základny, byť se počty zástupců
nebudou asi měnit.)

Oddíl počet členů Přepočet 1:15
ASPV 41 2,7 3
Atletika 65 4,3 4
ATOM 88 5,9 5
Basketbal 86 5,7 5
Biliard 6 0,4 1
Nohejbal 83 5,5 5
Sálová kopaná 9 0,6 1
Triatlon 8 0,5 1
Tenis 149 9,9 5
Volejbal 25 1,7 2

560 Delegátů celkem: 32

Počet delegátů (max 
5/oddíl)

Celkem členů v organizovaných oddílech 
(včetně duplicitních):


