Zápis z jednání
VV TJ
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 9.1.2014
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni:

P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, M.
Sommerová,
V. Čepička, B. Filoun

Omluveni: S. Kosík
PROGRAM:
1) KZ
- Výroční zpráva TJ (osnova viz příloha) – termín pro dodání podkladů od oddílů
předsedovi.
T:
31.1.2014
- Vize TJ a oddílů (viz příloha), VV žádá o zaslání vizí rozvoje jednotlivé
zástupce oddílů.
T:
28.2.2014
- VV TJ žádá oddíly o nahlášení termínů valných hromad oddílů.
1. Info z pracovních skupin:
 Projektová
 Zastupitelstvo města 4.12. z rozpočtového opatření schválilo částku na
podporu financování přetlakové haly na tenise v režimu de minimis.
Administrace smlouvy proběhne až v roce 2014.
 ROP STČ vyhlásil 82 Výzvu na oblast 3.2 – volný čas. VV odsouhlasil podání
projektu rekonstrukce atletického stadionu. Za administrativní část odpovídá
M. Chuchlová, za technickou část M. Rollo. Žádost bude zpracována
agenturou na základě mandátní smlouvy.
 14.1. od 17.30 proběhne Plénum Pošembeří, na němž budou vyhlášeny
poslední Fiche.
 Stavební a majetková
 Prodej Strážného – jsou připraveny návrhy smluv, nyní v připomínkovém
řízení.
 Opravy v SH v průběhu vánočních prázdnin – provedena oprava světel v SH,
vyčištěny koberce v celém objektu.
 Ubytovna – VV TJ se obrací na oddíly se žádostí o návrhy na možné další
využití.
 VV souhlasí s pronájmem jedné místnosti v ubytovně pí. Budské.
 Kutilka
 S ohledem k platnosti nového Občanského zákoníku a změnám v terminologii
VV bere na vědomí zpracovanou a podepsanou smlouvu s SK v kontextu
původního OZ.

 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 13. 1. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na únor, případně článků ze své
činnosti, hodnocení akcí a částí sezon.
 Ameba oslovila město, TJ a SK se žádostí o pronájem areálu Kutilka na
23.8.2014 na jednodenní akci. Pro vyjádření TJ zašle do konce ledna
Propozice akce.
 Ekonomická
 Stav závazků a pohledávek vůči oddílům – aktuální verze na GS,
 Informace o stavu závazků a pohledávek vůči dalším subjektům.
 Kontrola grantů od roku 2009 – 2013 Krajským finančním úřadem byla
zahájena a skončí do konce ledna.
 L. Vokáčová podala informaci o stavu účtu a investičního fondu. Podklady jsou
k nahlédnutí na Správě TJ.
 Roční uzávěrka T: 31.3.
 Inventury T: 31.1.
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
 Přehledy o stavu členské základny T: 31.1.
3. Různé:

Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 13. 2. 2014 v 18.00 hod. v
klubovně SH.

Zapsal: M. Rollo
Ověřil: P. Janík

