
Zápis z jednání 

VV TJ + předsedové a hospodáři  
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 

 
Den: čt 19.12.2013 

Místo: klubovna v SH 

Čas: 18.00 hod. 
 

Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, M. Majer, J. Eichlerová, S. Kosík, B. 
Filoun, S. Šaroch, V. Čokrt, J. Kokeš, L. Minaříková, J. Charouzek 

 

Omluveni: L. Vokáčová 
 
PROGRAM: 
 

1. Činnost VV TJ v roce 2013 

- Účast na jednáních – Informace o procentuálním zastoupení oddílů na VV 
TJ 

- Činnost pracovních skupin –  realizace spíše v tematických oblastech 
jednání VV TJ. 

- Výroční zpráva TJ (osnova viz příloha) – termín pro dodání podkladů od 

oddílů předsedovi. 
                                                                                         T: 31.1.2014 

- Město v pohybu – VV TJ děkuje všem zúčastněným oddílům za aktivitity 
při této celoměstské akci, zejména M. Chuchlové. 

- Návrhy na ocenění starosty – Osobnost roku VV TJ doporučuje:  

druţstvo ţen oddílu nohejbalu za úspěchy na ME,  
J. Holuba za celoţivotní přínos pro TJ 

- Kontrolní a revizní komise se pravidelně účastnila jedná VV TJ. 
K hospodaření TJ neměla výhrady. 

 
2. Výhled na rok 2014 a dále 

- Dopady Občanského zákoníku na Stanovy TJ. Správa začne získávat 

informace o postupu a termínech změny právní formy organizace. Dle OZ 
je na to lhůta do 3 let. 

- Vize TJ a oddílů (viz příloha), VV ţádá o zaslání vizí rozvoje jednotlivé 
zástupce oddílů.             T.: 
28.2.2014 

- Valná hromada – volební, návrh kandidátů do VV TJ ( z usnesení jednání 
oddílů).  

Termín předběžně 15.5.2014 od 18:00 na tenise. 

- Členské příspěvky- zváţit moţné navýšení ve vztahu k investičním akcím. 
- VV TJ ţádá oddíly o nahlášení termínů valných hromad oddílů. 

- Prodej Stráţného – byla sloţena rezervační záloha, prodej by měl být 
dokončen do konce ledna 2014. 

- Do ZM bude předloţen návrh na zřízení Fondu pro kulturu, sport a volný 

čas města Český Brod 
o Programy – provoz a činnost do 30.4. 

o Akce – do 28.2. 
o Investice do 30.9. 



- Ubytovna – VV TJ se obrací na oddíly se ţádostí o návrhy na moţné další 

vyuţití. 
- HZS – studie vyuţitelnosti nemocniční zahrady byla zadána městem. 

- Publicita činnosti TJ a oddílů: web TJ a oddílů 
                                                       ČBZ, Kolínské noviny, Region 
- Spolupráce s dalšími NNO – smlouva s SK v připomínkovém řízení- 

 
3. Projekty 2013 a 2014 

2013: MŠMT – Program IV.      220 tis. 
           MAS                                 450 tis.  
           Město - provoz                 234 tis. 

                        Investice              280 tis. (90 atleti, 190 tenis) 
 

navíc Kooperativa (povodně)    984 tis. 
 
          2014: MŠMT – Program IV. 

                                    Investice – Kutilka- atletický ovál 
 

                    Kraj – SH osvětlení 
  
                    Město – provoz, činnost, kofinancování investic 

 
                    OPŢP – zateplení SH 

 
                    ČEZ – osvětlení SH, Kutilka 
 

4. Správa TJ 

- Personalistika – informace o úvazcích zaměstnanců a externistech 

- Náklady na Správu – podíl oddílů na účetní operace 
- Objem činností pro oddíly  je zatím hrazen z grantů 
- Přehled oprav (SH 1. Patro, plyn, Kutilka - povodně) 

- Vymáhání pohledávek (Hlavička, Zlámalovi, Potůčkovi) 
- Úspory energií (Bohemia energy) budou známy v únoru. 

 
5. Ekonomické otázky TJ 

- Informace o hospodaření TJ a oddílů v roce 2013 – v mírném deficitu 

pouze basket A a volejbal A. 
- Inventura majetku (T.: do 31.1.) 

- Aktualizace členské základny (T.: do 15.1.) 

- Kontrola z Krajského finančního úřadu proběhne v lednu 2014 
 

 
Různé: 

- VV TJ vyzývá oddíly k nahlášení termínů akcí na rok 2014 
 
VV TJ přeje všem sportovcům, trenérům a příznivcům TJ šťastné Vánoce a 

hodně úspěchů a radosti v osobním i sportovním životě. 

 

 
 



Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 9. 1. 2014 v 18.30 hod. v klubovně 

SH. 
 

Zapsal: M. Rollo 
Ověřil: P. Janík 
 


