Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 20.6.2013
Místo: recepce v SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, M. Sommerová,
B. Filoun, J. Eichlerová, V. Čepička
Omluveni: J. Slavík, S. Kosík, J. Charouzek,
PROGRAM:
1. KZ z 2.5.
• Hodnocení valné hromady – všechny dokumenty z VH jsou na GS, usnesení i na
webu
2. Info z pracovních skupin:
Projektová
 MAS Pošembeří –administrativní kontrola projektu na SZIF.
VV TJ ustavuje komisi pro výběrová řízení: 1) na vrhačské sektory
2) reko běžecké dráhy
Ve složení: M. Rollo ml., M. Chuchlová, B. Filoun, M. Majer, náhr. S. Kosík
 Informace o přípravě projektů ČEZ: osvětlení hala/tunel + VO Kutilka
Projekty byly zpracovány, odeslány 31.5.2013. Zatím bez odpovědi.
 Informace o grantech MŠMT – Program IV. je schválen, přerozdělení ČUS OTS.
Z OTS přišla smlouva na 201 800 Kč;- . Po podpisu statutárních zástupců
bude předána na ČUS.
- Program - Investice výsledky VŘ zatím
nezveřejněny.
 Příspěvek na přetlakovou halu – Město je přihlášeno do systému de minimis.
TJ odešle žádost starostovi do konce července. Administrace žádosti:
projednání ve FV – RM a ZM Termín: zářijové ZM.
 Město neuvažuje o „povodňovém“ příspěvku na atletickou dráhu, požadavek
lze zahrnout do žádosti o investiční příspěvek na akce v roce 2013.
 Příprava projektů na MŠMT – srpen, bude rozdělení úkolů v tabulce.
Stavební a majetková
 Přístavby haly, harmonogram činností, řešení výběrového řízení se prozatím
odkládá. Možnost dalšího jednání s majitelkou pozemku za halou a příprava
projektu na příští rok.
 Prodej chaty ve Strážném by měl být dokončen do konce června.
 Osvětlení SH a osvětlení Na Kutilce. Obě akce lze realizovat jen v případě
získání grantu (ČEZ, MŠMT, STČ – podání projektů 31.5.).
 ZM schválilo druhou etapu narovnání vlastnických vztahů Na Kutilce (směna
silnice za pozemky pod tribunou a za brankou).






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.).
VV TJ projednal realizaci investičních a neinvestičních akcí přes prázdniny.
- Dílčí oprava střechy KBD – zadáno P. Hálovi
- Dokončení rekonstrukce administrativních prostorů SH
- Realizace projetu MAS na Kutilce – rozsah dle nabídek ve výběrovém
řízení.

Sportovně-metodická

Informace o stavu příprav projektu Město v pohybu 2. – 8. 9. 2013. Jednotlivé
oddíly do 15. 7. upřesní detailní program ohledně jejich zapojení do projektu
(otevřené tréninky, veřejné turnaje, apod.). Koordinační jednání proběhne v úterý
25.6.

Jednání všech zúčastněných organizací proběhne 26. 9. V 17 hod. na radnici.
Kutilka
 Jednání s SK o dlouhodobém pronájmu areálu (kromě atletické části) se
neposunulo, nyní je smlouva u právníka SK. Přednostně je třeba řešit
současný
stav
správcovství
areálu.
T: 30.5.2013
 Na květnovém zasedání ZM Č.B. SK prezentoval generel Kutilka. ZM nemělo
výhrady.
Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 5. 8. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na září, případně článků ze své činnosti,
hodnocení jarních částí sezon.
 Fórum občanů proběhlo 3.6. Priorita tvorby podmínek v oblasti infrastruktury
ze strany města pro potřeby NNO. TOP 10; Varianty Generelu a výnosy
z loterií.
 Informace o jednání na GŘ HZS, další místní šetření je potvrzeno na 26.6. od
10 hod.
Jednání se zúčastní P. Janík a M. Chuchlová.
 Hlášení o škodách na STČ kraj bylo podáno prostřednictvím města.
Ekonomická
 L. Vokáčová: stav účetnictví, TJ obdržela první splátku od pojišťovny
stav závazků a pohledávek TJ se k 31. 5. 2013 nezměnil,
stav závazků a pohledávek vůči oddílům – provedena úprava na
GS.
VV TJ projednal pracovní činnost L. Vokáčové v době rodičovské dovolené a
upravil pracovní smlouvu na DPP.

3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Byla dokončena úprava GS,
 Členové VV TJ mohou vkládat úkoly a podněty do zásobníku neinvestičních
akcí
Z provozních porad:
 Výsledky revize HZS: odstranění závad (nouzové osvětlení, bezpečnostní
dveře na ubytovnu, sklad chemikálií) proběhne do konce prázdnin,
z prostředků Správy.
 Úložiště na antuku B. Filoun upravil na přístřešek pro malotraktor tera + vozík.
4. Různé:
Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 29.8.2013 v 18.00 hod. v klubovně
SH.
Zapsal: P. Janík
Ověřil: M. Rollo

