
Zápis z jednání 

VV TJ  
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 

 
Den: čt 20. 2. 2014 

Místo: klubovna v SH 

Čas: 18.00 hod. 
 

Přítomni: P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, B. Filoun, S. 
Kosík, J. Eichlerová 

 

Omluveni: V. Čepička 
 
PROGRAM: 
1) KZ 

 Výroční zpráva TJ – termín pro dodání podkladů od oddílů předsedovi.                                                                  

VZ zatím nedodali: volejbal, basket,       
                                                                                              T: 

28.2.2014 

 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. 

Tenis: 22.2. BK 22.2. Nohejbal 1.3. 
 

 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 zastoupenou V. Jilečkovou na základě mandátní smlouvy. T: 25.3. 
 
 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 února 
propozice akce. 

 
1. Info z pracovních skupin: 
 Projektová 

 Byla podepsána smlouva na podporu financování přetlakové haly na tenise 
ve výši 100 tis. Kč. 

 Projekt modernizace sauny z Pošembeří nebyl podpořen. 
 OPŽP – zateplení haly, zatím bez výsledku 
 Výzva Programu č. 2 – akce.  Návrh akcí T: 24.2. 

 
 Stavební a majetková 

 Prodej Strážného – rezervační smlouva platí do konce měsíce února. 
 Ubytovna – VV TJ se obrací na oddíly se žádostí o návrhy na možné další 

využití. 

  
 
 Kutilka 

 Úprava generelu – upouští se od koupaliště. 



 Oplocení na Kutilce bude řešeno v rámci Naučné stezky. 

 SK vznesl požadavek na snížení velikosti jističe v areálu. 
 

 
 Vnější vztahy 

 

 19.2. proběhlo výběrové řízení na projektanta pro studii „Využitelnosti prostorů 
nemocniční zahrady“ a 26.2. od 10 hod. následuje jednání pracovní skupiny 

s projektantem. 
 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 3. 3. VV TJ 

vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na duben, případně článků ze své 

činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. 
 Rozpisy soutěží – domácí zápasy zašlete na Správu a na město: 

bockova@cesbrod.cz 
  

 
 Ekonomická 

 Stav závazků a pohledávek vůči oddílům – oddíly průběžně hradí, aktuální 

verze na GS. 
 Informace o stavu závazků a pohledávek vůči dalším subjektům – pohledávky 

jsou v době splatnosti, dlouhodobě pouze Emil Potůček, Daniel Potůček, 

Zlámalovi. 
 Kontrola grantů od roku 2009 – 2013 Krajským finančním úřadem dokončena 

bez závad – v pátek 28.2. bude podepsán protokol. 
 L. Vokáčová podala informaci o stavu účtu a investičního fondu. Podklady jsou 

k nahlédnutí na Správě TJ. 

 Roční uzávěrka T: 31.3. 
 
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z  GS 

 Informace o průběhu revizí 
 Kontrola HZS na SH proběhne 3.3.2014 

 Z valných hromad oddílů je třeba zaslat zápis, ze kterého je patrné, koho 
oddíl nominuje na valnou hromadu TJ vzhledem k tomu, že letošní VH je 

volební, návrh kandidátů do VV TJ a revizní komise. T: 30.4. 
 

3. Různé: 

 VV schválil zakoupení hliníkových štaflí. 
 O přijetí do TJ zažádaly oddíly florbalu a badmintonu. Žádost bude projednána 

na valné hromadě. 
 P. Janík projedná s odborem životního prostředí a zemědělství topoly na 

Kutilce. 

 
 

 
Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 6. 3. 2014 v 18.00 hod. v klubovně 
SH. 

 
 

Zapsal: M. Rollo 
Ověřil: P. Janík 

mailto:bockova@cesbrod.cz

