Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 17.10.2013
Místo: klubovna v SH
Čas: 19.00 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, M. Majer, M. Sommerová, J. Eichlerová,
S. Kosík, B. Filoun
Omluveni: J. Charouzek
PROGRAM:
1. KZ z 19.9. – bez připomínek
Vyzýváme oddíly ASPV a basketbalu, aby delegovali na jednání VV TJ své
zástupce.
2. Info z pracovních skupin:
 Projektová
 MAS Pošembeří – práce na rekonstrukci vrhačských sektorů probíhají,
předpokládaný termín dokončení je k 31.10.
 Projekt na rok 2014: Program 512 – návrh rekonstrukce areálu Na Kutilce
odeslán na MŠMT.
 Finanční výbor navrhl RM a ZM příspěvek Města ve výši 90.000,- Kč na
rekonstrukci vrhačských sektorů a 90.000,- Kč na rekonstrukci sociálních
zařízení v areálu tenisu.
 Finanční výbor doporučil zastupitelstvu Města z rozpočtového opatření
vyčlenit částku na podporu přetlakové haly v reţimu de minimis.
 Pokračuje zpracování projektů na OPŢP program 3.2.1 firmou PC Projekty pro
zateplení SH a firmy Dušek pro zateplení objektu v areálu na Kutilce.
 Výzva Středočeského kraje z Fondu sportu je vyhlášena a od 4.11. do 20.12
lze podávat projekty. VV TJ navrhuje zpracování projektu na rekonstrukci
osvětlení, podhledu a vzduchotechniky v SH.
 Stavební a majetková
 Prodej chaty ve Stráţném – jednání realitní kanceláře pokračuje s dalšími 4
zájemci.
 Pojistná událost ve Stráţném byla vyřešena, platba od pojišťovny dorazila na
účet TJ.
 Bezpečnostní zařízení v SH bylo nainstalováno a je připojeno na PCO od
dodavatelské firmy.
 Sportovně-metodická
 Akce Město v pohybu byla úspěšně dokončena a vyúčtování bylo předáno na
Město.

 Kutilka
 Pracovní skupina připravila další podklady pro jednání o dlouhodobém
pronájmu.
 Vnější vztahy
 Podána informace z ČUS:
- o projektu Sportuj s námi – moţnost zařadit akce do kalendáře ČUS
- kontakt na redaktora pro střední Čechy – rudolf.muzika@denik.cz
- tělovýchovné jednoty na Zlínsku vracejí majetek obcím
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 11. 11. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na prosinec, 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. RM 9.10. schválila návrh Smlouvy.
Předmětem smlouvy je spolupráce na vypracování studie proveditelnosti k
účelnému vyuţití pozemků HZS. Město provede poptávkové řízení na
vypracování studie.
 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 na úpravy programů (viz příloha)
zašlete do 20.10. předsedovi TJ.
 Ekonomická
 Stav závazků a pohledávek vůči oddílům – vše je v pořádku, aktuální verze na
GS,
 Informace o stav závazků a pohledávek vůči dalším subjektům. Závazky
zůstávají, firma Relax s.r.o. jde do likvidace, k věřitelům se připojí i TJ.
 Krajský finanční úřad bude provádět kontrolu grantů od roku 2009 – 2013
v průběhu listopadu. Statutáři a Správa TJ připraví podklady do konce října.
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Členové VV TJ mohou vkládat úkoly a podněty do zásobníku neinvestičních
akcí na GS
Z provozních porad:
 Ubytovna – VV TJ uvítá návrhy řešení
 Dokončení oprav SH do 30.11., plyn
 Pojistné události – Kutilka
- SH
4. Různé:
VV TJ gratuluje nohejbalistům k setrvání v extralize.
Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 18.30 hod. v
klubovně SH.
Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

