Zápis z jednání
VV TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 7.11.2013
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Chuchlová, M. Majer, M. Sommerová, J. Eichlerová,
S. Kosík, J. Charouzek, V. Čepička
Omluveni: B. Filoun, J. Slavík, M. Rollo, L. Vokáčová
PROGRAM:
1. KZ z 17.10. – bez připomínek
2. Info z pracovních skupin:
 Projektová
 ČEZ – Správa podá projekt na osvětlení haly a Kutilky do kategorie „podpora
regionu“. Pravděpodobnost přijetí projektu je ale malá.
 MAS Pošembeří –
rekonstrukce vrhačských sektorů byla dokončena,
stavenistě předáno. Je třeba pro MAS dokončit „Publicitu projektu“.
 Město připravuje smlouvy na poskytnutí finančních prostředků ve výši 90.000,Kč na rekonstrukci vrhačských sektorů a 90.000,- Kč na rekonstrukci
sociálních zařízení v areálu tenisu.
 zastupitelstvo Města 4.12. z rozpočtového opatření bude schvalovat částku na
podporu financování přetlakové haly v režimu de minimis.
 Pokračuje zpracování projektů na OPŽP program 3.2.1 firmou PC Projekty pro
zateplení SH. VV TJ pověřuje statutární zástupce podpisem Mandátní
smlouvy na zpracovatele projektu.
 Správa zpracuje projekt na rekonstrukci interiéru SH pro Výzvu STČ kraje. T:
15.12.
 Správa zpracuje projekt na Výzvu STČ kraje - povodně. T: 12.11.
 Stavební a majetková
 Prodej chaty ve Strážném – podána informace o jednání realitní kanceláře s
dalšími zájemci.
 Ve Strážném je nutná oprava části střechy u cesty. T: 29.11.
 Sportovně-metodická
 VV TJ vyzývá oddíly, aby včas nahlašovaly akce v SH a KBD. Vyhnou se tak
kolizím s pronájmem jiným subjektům.
 Kutilka
 Pracovní skupina připravila další podklady pro jednání o dlouhodobém
pronájmu. Jednání proběhne 11.11. v 17 hod SH. M. Rollo zašle členům VV
TJ podklady pro jednání.

 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 2. 12. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na leden, případně článků ze své
činnosti, hodnocení akcí a částí sezon.
 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. VV TJ akceptuje návrhy na úpravy Programů.
 Aktualizovat webové stránky TJ ( o opravy) a oddílu atletiky.
 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.
 TJ obdržela po urgenci u soudu Trestní příkaz týkající se D. Potůčka.
Samosoudce uznal jeho vinu a nyní budou následovat další právní postupy
k získání dlužné částky 330.482 Kč.
 Správa TJ připravila podklady pro kontrolu grantů od roku 2009 – 2013
Krajským finančním úřadem.
3. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Členové VV TJ mohou vkládat úkoly a podněty do zásobníku neinvestičních
akcí na GS
 Stejně tak lze sledovat i provozní úkoly.
Z provozních porad:
 Ubytovna – VV TJ uvítá návrhy řešení – úkol trvá
 Dokončení oprav SH do 30.11., plyn
 Pojistné události – Kutilka - ukončeno
- SH – prolonguje se
4. Různé:
 16.11. Corridoor – akce Mistři s mistry. Zabezpečení akce a bezpečnosti na
balkoně SH.
Termín dalšího jednání VV TJ, předsedů a hospodářů bude ve čtvrtek 18. 12.
2013 v 18.00 hod. v klubovně SH.

Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

