
Zápis z jednání 

VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 
 

Den: čt 29.8.2013 

Místo: klubovna v SH  
Čas: 18.00 hod. 

Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, M. Majer, M. Sommerová, J. Eichlerová, 
V. Čepička 

 
Omluveni: S. Kosík, L. Vokáčová 
 
PROGRAM: 

 
1. KZ z 20.6. – bez připomínek 
 
2. Info z pracovních skupin: 

 Projektová 

 MAS Pošembeří – rekonstrukce vrhačských sektorů proběhne na přelomu září 

a října 

 Informace o přípravě projektů ČEZ: zamítnuto 

 Informace o grantech MŠMT – z Programu IV. získala TJ dotaci ve výši 
220.000,- Kč, výsledky Programu 512 - Investice zatím nebyly zveřejněny.  

 Příprava na rok 2014:  P IV. zpracován projekt přes ČUS a odeslán na OTS. 

                                           P 512 – návrh rekonstrukce areálu Na Kutilce termín 
do 30.9.  

                                     Rozdělení úkolů je v tabulce na GS. 

 Příspěvek na přetlakovou halu – TJ odeslala ţádost starostovi. Ţádost 

projedná FV a bude postoupena na ZM 18.9. 

 Město vyhlásí k 1.9. Výzvu na investiční příspěvky. Neuvaţuje o 
„povodňovém“ příspěvku, poţadavek lze zahrnout do ţádosti o investiční 

příspěvek na akce v roce 2013. TJ připraví ještě ţádost na sektory. 
 

 Stavební a majetková 

 Prodej chaty ve Stráţném – jednání s realitní kanceláří trvá. 
 Podklady pro neinvestiční opravy zařízení TJ – přehled vede M. Majer. 

 Zakrytí doskočiště v KBD – úkol trvá (přislíbeno do 15.9.). 
 Realizace investičních a neinvestičních akcí přes prázdniny 

- dílčí oprava střechy KBD 
- dokončení rekonstrukce administrativních prostorů SH 

 
 Sportovně-metodická 

 Informace o stavu příprav projektu Město v pohybu 2. – 8. 9. 2013. Jednotlivé 

oddíly se zapojí formou otevřených tréninků, veřejných turnajů, apod. 
Zakončení akce proběhne v sobotu 7.9. v areálu Na Kutilce. Materiály 

v příloze zápisu. 
 Jednání všech zúčastněných organizací proběhlo 26. 9. v 17 hod. na radnici.  
 Organizátoři zvou všechny členy TJ na sobotní odpoledne Na Kutilku – viz 

Program. 
 

 



 

 Kutilka 

 Jednání s SK o dlouhodobém pronájmu areálu – SK předloţilo návrh smlouvy.  

 Na koupališti zamýšlí město zbudovat poţární nádrţ. 
 
 Vnější vztahy 

 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 9. 9. VV TJ 

vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na září, případně článků ze své činnosti, 

hodnocení prázdninových akcí a částí sezon. 
 Informace o jednání na GŘ HZS - výměna připomínek k návrhu Smlouvy o 

spolupráci. 

 J. Hor zaloţil nový časopis Českobrodsko. 
 

 Ekonomická 

 Stav závazků a pohledávek vůči oddílům je průběţně aktualizován na GS.  
 P. Hlavička uhradil všechny své závazky vůči TJ. 
 VV TJ schválil navýšení sazby za cvičební hodinu v SH a KBD s platností 

od 1. 9. 2013. Aktuální ceny budou zveřejněny na webových stránkách 

TJ. 
 VV TJ schválil změnu období platnosti zimního paušálu v SH a KBD. 

Nově bude zimní paušál odpovídat topné sezóně. 

 Cena za pronájem na mistrovská utkání a turnaje se bude platit dle paušálu 
odpovídajícího příslušnému období, tj. v topné sezóně za zimní paušál. 

 
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z  GS 

 Členové VV TJ mohou vkládat úkoly a podněty do zásobníku neinvestičních 

akcí 
 

Z provozních porad: 

 Výsledky revize HZS: zbývá dokončit nouzové osvětlení na ubytovně a v 
sauně 

 
4. Různé: 

VV TJ přeje Lucce Vokáčové a Viktorce hodně štěstí a zdraví a co nejdříve 
příjemný pobyt v prostorách SH. 
 

 

 
Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 19. 9. 2013 v 18.00 hod. v 
klubovně SH.  
 

 
 

 
 
 

Zapsal: M. Rollo 
Ověřil: P. Janík 

 


