Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 19.9.2013
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, M. Majer, M. Sommerová,
Omluveni: J. Eichlerová, V. Čepička, S. Kosík, L. Vokáčová, B. Filoun
PROGRAM:
1. KZ z 29.8. – žádné
2. Info z pracovních skupin:
 Projektová
 MAS Pošembeří – rekonstrukce vrhačských sektorů proběhne na přelomu
září a října
 Informace o grantech MŠMT – výsledky Programu 512 - Investice zatím
nebyly zveřejněny.
 Příprava projektů na rok 2014: Program 512 – návrh rekonstrukce areálu Na
Kutilce Termín do 30.9.
 Příspěvek na přetlakovou halu – TJ odeslala ţádost starostovi. Ţádost
projednal FV s tím, ţe ji posoudí v rámci dalších ţádostí Výzvy k investičním
příspěvkům.
 Dále TJ předloţí ţádost do Výzvy na investiční prostředky – MAS –
rekonstrukce vrhačských sektorů, rekonstrukce sociálních zařízení tenis,
povodně.
 VV TJ souhlasí s výběrem firmy PC Projekty pro zpracování a realizaci
projektu OPŢP program 3.2.1 pro zateplení SH a firmy Dušek pro zateplení
objektu v areálu na Kutilce. Náklady na zateplení objektu na Kutilce
kofinancuje SK.


Stavební a majetková
 Prodej chaty ve Stráţném – jednání s realitní kanceláří trvá.

 Sportovně-metodická
 Statistika a vyúčtování projektu Město v pohybu 2. – 8. 9. 2013. Jednání všech
zúčastněných organizací proběhlo 17. 9. v 18 hod. na Kutilce. V ČBZ bude
statistika účastníků. VV TJ děkuje všem, kteří se do organizace této akce
zapojili, zejména tajemnici TJ M. Chuchlové.
 Obsazenost a vytíţenost SH ( v hod.):
 školy 25 + 32
 oddíly 27 + 17,5
 cizí subjekty (SK 4)
 vytěţování (taekwondo 2, badminton 3, florbal
gymnázium 2)

 Kutilka
 Jednání s SK o dlouhodobém pronájmu areálu – SK předloţilo návrh smlouvy
k připomínkám. Bude svoláno jednání pracovní skupiny (14.10.).
 Informace o moţnostech koupání v pískovně u Třebovle.


Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 7. 10. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na listopad, případně článků ze své
činnosti, hodnocení prázdninových akcí a částí sezon.
 Informace o jednání na GŘ HZS – Město obdrţelo nový návrh Smlouvy o
spolupráci, kopie zaslána i na TJ.
 Komise pro kulturu, sport a volný čas – revize Programů podpory kultury,
sportu a volného času ve vztahu ke zřízení Fondu, ze kterého tyto Programy
budou financovány. Vaše případné návrhy zašlete do 9.10. předsedovi TJ.

 Ekonomická
 Stav závazků a pohledávek vůči oddílům – aktuální verze na GS,
 Informace o stav závazků a pohledávek vůči dalším subjektům. Závazky
zůstávají
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Členové VV TJ mohou vkládat úkoly a podněty do zásobníku neinvestičních
akcí
Z provozních porad:
 Ubytovna – VV TJ uvítá návrhy řešení
 Dokončení oprav SH, plyn
 Pojistné události – Kutilka
- Stráţné
- SH
Místní šetření Kooperativy 20.9.
4. Různé:
VV TJ gratuluje nohejbalistkám k zisku mistrovského titulu v 1. Lize žen
Termín dalšího jednání VV TJ bude v pondělí 14. 10. 2013 v 18.00 hod. v
klubovně SH.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

