
Zápis z jednání 

VV TJ 
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 

 
Den: čt 3.4. 2014 

Místo: klubovna v SH 

Čas: 18.00 hod. 
 

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

 

Omluveni: S. Kosík 
 
PROGRAM: 
1) KZ 

 Výroční zpráva TJ (viz zaslané podklady) – vypořádání s připomínkami: 

- volejbal A, nedodal, 
- revize počtu členů oddílů v kategorii mládeţe, 

- ţádáme oddíl tenisu o dodání lepších fotografií. 
 Vize TJ a oddílů (viz zaslané podklady- jen BK) - projednání návrhů oddílů a 

středisek proběhne 6.5.2014. 

 
1. Info z pracovních skupin: 

 Projektová 

 OPŢP – zateplení haly informace o výběrovém řízení. VV souhlasí se 
zadáním zpracování prováděcí projektové dokumentace. V okamţiku 

akceptace ţádosti bude vyhlášeno výběrové řízení. Smlouva s dodavatelem 
bude obsahovat podmínku o realizaci akce pouze v případě udělení dotace.  

 Město vyhlásilo 2. VÝZVU z Fondu sportu, kultury a volného času do 
Programu č. 1 – podpora pravidelné činnosti NNO. Oddíly do 20.4. nahlásí 
své poţadavky, které Správa bude sumarizovat  a do 30.4. zašle Ţádost na 

město.  
 ZM schválilo finanční příspěvek dle Programu č.2 pro TJ Slavoj ve výši 

101 500;- Kč, s konkrétní podporou jednotlivých akcí. Dotace ve splátkách 
v dubnu. 

 Finanční řešení projektů ROP a OPŢP – na základě přijetí/ nepřijetí VV TJ 

ukládá projektová komisi projednání moţností předfinancování projektů. 
 TJ podala prostřednictvím agentury zastoupené V. Jilečkovou, ţádost na 

ROP STČ do 82. Výzvy na oblast 3.2 – volný čas. Další postup v návaznosti 
na přijetí projektu. Realizace – od září 2014 do 31.5.2015.  VV TJ souhlasí 
s odměnou V. Jilečkové za zpracování projektu (jde o uznatelné náklady 

projektu). 
 
 Stavební a majetková 

 Prodej Stráţného – katastrální úřad si vyţádal geometrické zaměření objektu. 
 Ubytovna – VV TJ se obrací na oddíly se ţádostí o návrhy na moţné další 

vyuţití. 
Úkol trvá 

 
 



 Kutilka 

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

 Rock for People – proběhne pracovní schůzka T: do konce dubna 
 OŢPZ – s odborem ţivotního prostředí bude projednán odběr povrchových 

vod pro zavlaţování v areálu Na Kutilce 
 
 Vnější vztahy 

 14.4. v 10 hod. proběhne další jednání komise k zajištění spolupráce na 
vypracování studie proveditelnosti k účelnému vyuţití pozemků HZS 
s projektantem.  

 17.4. proběhne VH OTS v Kolíně. VV TJ navrhuje do VV OTS P. Janíka a 
jednání se zúčastní P. Janík a M. Chuchlová. 

 Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 7.4. VV TJ 
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na květen, případně článků ze své 
činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. 

 PR –  založena stránka TJ na facebooku, aktualizovat web, nástěnky, média 

 Ukliďme Pošembeří – 29.3.-13.4. Oddíly nahlásí M. Chuchlové poţadavky na 

technické sluţby pro odvoz odpadu. 
 

 Ekonomická 

 VV projednal návrhu rozpočtu na rok 2014, jeho finální verzi schválí 6.5. na 
VV TJ a následně bude předloţen VH. 

 Oddíl atletiky projedná s ekonomkou vyúčtování nákladů za provoz areálu Na 
Kutilce. 

 
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z  GS 

 Na základě poţadavku HZS proběhlo cvičení poţárního poplachu. 

 Z valných hromad oddílů je třeba zaslat zápis, ze kterého je patrné, koho oddíl 
nominuje na valnou hromadu TJ vzhledem k tomu, ţe letošní VH je volební, 
návrh kandidátů do VV TJ a revizní komise.              

T: 30.4. 
 

 Příprava VH T: 15.5. od 18 hod. v klubovně tenisu (nutnost funkčního 

dataprojektoru) 
             - Rozeslání pozvánek: Správa T: 7.5. 

            - Administrativní část: řízení VH – M. Rollo 
                                                 zápis (mandátová komise) – S. Kosík + J. Charouzek 

                                                 usnesení (návrhová komise) – M. Majer + S. Šaroch 
                                                 Volby VV a KRK (volební komise – A. Bubníková +  

J.    Sýkora) 

     Program: 1) Zpráva o činnosti VV TJ za uplynulé období a návrh činnosti a 
vize TJ na další období (P. Janík) 

2) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013 a návrh rozpočtu na 2014 
(L. Vokáčová) 

3) Zpráva o činnosti Správy TJ včetně majetkových vztahů a 

pohledávek (M. Chuchlová) 
4) Zpráva KRK (J. Eichlerová) 

5) Diskuse: a) hosté 
                     b) členové TJ 



6) Zpráva mandátové komise 

7) Volby 
      Přestávka na občerstvení 

8) Výsledky voleb a přijetí nových oddílů 
9) Zpráva návrhové komise 
10)  Závěr 

           

Se zprávami bude VV TJ seznámen 6.5. Na VH budou zprávy prezentovány 
na dataprojektoru. 

 

 
 
Termín dalšího jednání VV TJ bude v úterý 6.5. 2014 v 18.00 hod. v klubovně 
SH. 
 

 
 

 
 

Zapsal: M. Rollo 

Ověřil: P. Janík 
 

 


