
Zápis z jednání 

VV TJ  
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 

 
Den: čt 6. 3. 2014 

Místo: klubovna v SH 

Čas: 18.00 hod. 
 

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

 

Omluveni: L. Vokáčová, V. Čepička 
 
PROGRAM: 
1) KZ 

 Výroční zpráva TJ – zatím nedodali: volejbal A, basket A 
T: 28.2.2014                                                                                               

 Vize TJ a oddílů (viz příloha), VV žádá o zaslání vizí rozvoje jednotlivé 

zástupce oddílů. 
 T: 28.3.2014 

 VV TJ žádá oddíly o nahlášení termínů valných hromad oddílů. 

Nohejbal: v sobotu 15.3. od 17:00 
ASPV:  

 Ameba oslovila město, TJ a SK se žádostí o pronájem areálu Kutilka na 
23.8.2014 na jednodenní akci. Plánované další setkání bude po jarních 
prázdninách. Materiály postoupeny Správě a M. Rollovi k dalšímu využití. 

 
1. Info z pracovních skupin: 

 Projektová 
 OPŽP – zateplení haly – obdržena žádost o doplnění dokumentace T: 13.3. 

 Na město byla podána žádost do Programu č. 2 – akce. VK se sejde 10.3., do 

RM a ZM jde doporučení VK 19.3. 
 Finanční řešení projektů ROP a OPŽP – na základě přijetí/ nepřijetí VV TJ 

ukládá projektová komisi projednání možností předfinancování projektů. 
 ROP STČ vyhlásil 82. Výzvu na oblast 3.2 – volný čas. V současné době se 

finalizuje projekt ve spolupráci s V. Jilečkovou. Za administrativní část 

odpovídá M. Chuchlová, za technickou část M. Rollo. Žádost bude 
zpracována agenturou zastoupenou na základě mandátní smlouvy. 

T: 25.3.2014 

 
 Stavební a majetková 

 Prodej Strážného – v týdnu 10.3.-14.3. bude uzavřena kupní smlouva. 
 Ubytovna – VV TJ se obrací na oddíly se žádostí o návrhy na možné další 

využití. 
                                                                                                Úkol trvá 
 Kutilka 

 Úprava generelu – upouští se od vnitřního krytého koupaliště, stávající bude 
řešit město s jiným zájemcem. 

 Oplocení na Kutilce bude řešeno v rámci Naučné stezky města a případně 
projektem ROP. 



 

 Vnější vztahy 

 26.2. proběhlo jednání  komise k zajištění spolupráce na vypracování studie 

proveditelnosti k účelnému využití pozemků HZS s projektantem. Následuje 
zpracování studie a možnosti směny pozemků. 

T: 30.5. 

 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 7.4. 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 

 PR – web, nástěnky, média 
 Ukliďme Pošembeří – 29.3.-13.4. Oddíly nahlásí M. Chuchlové požadavky na 

technické služby pro odvoz odpadu. 
 

 Ekonomická 

 Dne 4.3.2014 proběhla kontrola realizace projektu Rekonstrukce atletických 
sektorů ze SZIF. Nebyly shledány závady. 

 28.2. byla protokolárně ukončena kontrola FÚ z STČ kraje – bez závad. Zápis 
je k dispozici na Správě TJ. 

 
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z  GS 

 Informace o průběhu revize HZS, shledány drobné nedostatky, proběhne 

cvičení požárního poplachu. 
 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. 
 

 
 
Termín dalšího jednání VV TJ bude ve čtvrtek 3.4. 2014 v 18.00 hod. v klubovně 

SH. 
 

 
 
 

 

Zapsal: M. Rollo 

Ověřil: P. Janík 
 

mailto:bockova@cesbrod.cz

