Zápis z jednání
VV TJ
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 12.6. 2014
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni:

P. Janík, M. Rollo, M. Chuchlová, B. Filoun, J. Eichlerová,
J. Charouzek, , M. Dušek, P. Sobíšek

Omluveni: M. Majer , L. Vokáčová
PROGRAM:
A) Hodnocení VH:
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci VH, včetně
přednesených zpráv.
B) USNESENÍ VH A ROZPRACOVÁNÍ DO GESCÍ A TERMÍNŮ:
§

§

Dokončením tvorby vize TJ na další období, včetně činností pracovních
skupin.
Gesce: Janík + Chuchlová
Termín: 15.9. 2014
Sledovat situaci ve sportovním dění – připravit novou registraci Stanov.
Gesce: statutáři + Chuchlová
Termín: 15.12.2014

Ve spolupráci s ekonomickou komisí a KRK každé čtvrtletí revidovat rozpočet a
případně upravit rozpočet v návaznosti na získané dotační tituly na provoz TJ.
Gesce: statutáři + KRK
Termín: každé čtvrtletí
Projednávat požadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a materiálním
zabezpečením. Koordinovat střediskové řízení. K těmto jednáním přizvávat
předsedy oddílů.
Gesce: statutáři
Termín: rozpis jednání s předsedy
Připravit projekty pro Výzvy na rok 2015 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro
investiční akce připravit projektovou dokumentaci.
Gesce:

Projektová komise +

Správa
Termín: MŠMT : 30.9.
STČ kraj: 15.12.
Město – dle Výzev

Pokračovat v jednání s Městem a dalšími partnery o vypořádání majetkových
poměrů, zejména výměny a kompenzace pozemků pro sportoviště, prioritně
pozemku pro nohejbal a pozemků pro vybudování cyklostezky okolo areálu Na
Kutilce.
Gesce: statutáři+ Správa
Termín: 30.4. 2015
Dořešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod a na
základě smluvních dohod podílet se na realizaci Generelu Kutilka.
Gesce:
M. Rollo, M. Majer, M.
Chuchlová
Termín: 15.9.2014
Věnovat pozornost přípravě trenérů, způsobu jejich odměňování a náboru nových
členů.
Gesce: VV
TJ
Termín: průběžně
Propagovat činnost TJ a oddílů, jejich úspěchy, prostřednictvím informačních
zdrojů TJ (internet, plakáty, Výroční zpráva), ale i Města (zejména
Českobrodského zpravodaje) a regionálního tisku.
Gesce: Správa + oddíly
Termín: dle uzávěrek ČBZ
Ve spolupráci s městem uspořádat akce pro veřejnost.
Gesce: Správa + oddíly
Termín:
Bambiriáda – květen
2015
Realizace programů č. 2
města - průběžně
Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů.
Gesce: P. Sobíšek + Správa
Termín: průběžně
Řešit grafický manuál TJ.
Gesce: Správa
Termín: 31.12. 2014
1. Info z pracovních skupin:
§ Projektová
§ OPŽP – zateplení haly: je zadána příprava veřejné zakázky
s odborem životního prostředí případné kácení
stromů

§
§
§
§

ZM města schválilo 11.6. fin. částky. Pro TJ 400 tis. pro BK 76 tis. z Fondu
sportu, kultury a volného času do Programu č. 1 – podpora pravidelné
činnosti NNO.
Do 19.6. je třeba na ROP zaslat doplnění žádosti. V. Jilečková připravila
rozpis úkolů.
Finanční řešení projektů ROP a OPŽP – na základě přijetí/ nepřijetí VV TJ
ukládá projektová komisi projednání možností předfinancování projektů.
Do 30.6. je třeba na OTS zaslat doplňující údaje k dotaci MŠMT P4 – opravy
a provoz. Finanční dotace činí 196 400;- Kč

§ Stavební a majetková
§ Prodej Strážného – rezervační zálohy jsou složeny,předpoklad podpisu smluv
do 15.7.2014
§ Ubytovna – VV TJ souhlasí s projektem využití prostorů na rehabilitační a
wellness centrum, na příští VV TJ bude vhodné pozvat realizátory.
§ Kutilka
§ Oplocení na Kutilce bude jen v části od Šembery ke křoví ve stráni, příchod
přes koupaliště a část fotbalového hřiště. Gesce Ameba + SK
§ OŽPZ – s odborem životního prostředí byl projednán odběr povrchových vod
pro zavlažování v areálu Na Kutilce – doba pro vyřízení je 30 dní.
§ Opravy dráhy – ošetřeno chemicky, likvidace plevele se zdá účinná.
§ Bezdomovci v areálu – informace o policejním zákroku
§ Stav přípravy smlouvy o pronájmu a správcovství Kutilky – doporučeno řešit
dvěma smlouvami: nájemní a smlouvou o správcovství. V současné době
vyčkat rozhodnutí ROP o žádosti, vliv na dobu udržitelnosti.
§ Vnější vztahy
§ 9.6. v 10 hod. proběhlo jednání mezi GŘ HZS, městem a TJ. k posouzení
proveditelnosti k účelnému využití pozemků HZS s projektantem. Strany se
dohodly na zaslání připomínek a dalším jednání 26.6. od 7 hod. u starosty.
§ Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 4.8. VV TJ
vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí na prázdniny, případně článků ze své
činnosti, hodnocení akcí a částí sezon.
§ PR – web aktualizována, facebooku TJ doplňován.
§ Proběhlo místní šetření k hradbám za halou, není jasný vlastník. Je třeba
dohledat LV na KÚ.
§ Ekonomická
§ Finanční kázeň oddílů je dobrá, platby uhrazeny
§ Stav pohledávek je ve stavu jednání u soudů
§ Výsledek jednání k bodu: Oddíl atletiky projedná s ekonomkou vyúčtování
nákladů za provoz areálu Na Kutilce ( viz příloha). – Staženo z programu,
Bude projednáno na příštím VV TJ
§ VV TJ souhlasí s návrhem statutárů na odměny zaměstnancům za 1. Pololetí.
Odměny voleným funkcionářů budou projednány na příštím VV TJ. Správa
připraví podklady + formulář pro zřeknutí odměny.

§ Projednání žádosti oddílu tenisu ohledně čerpání investičního fondu TJ na
rekonstrukci soc. zařízení. Staženo, oddíl tenisu na příští VV TJ doplní výši
finančního příspěvku.
§ Návrh na rozdělení dotace města: 100 Kč na dítě ( do 26 let)
cca 70 tis. Kč na trenéry ( do příštího VV
TJ Správa předloží návrhy DPP)
zbytek na Správu – provoz ( odpad,
pronájmy,
- Opravy + revize + proj.
dokumentace
pro
všechna střediska
§ Návrh rozdělení dotace z ČUS: celá částka na opravy a provoz TJ ( středisek
SH, Kutilka, nohejbal)
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
§
§
§

Aktualizace GS do 31.7.
Revize Dokumentace TJ ( OŘ, jednací řády apod.) do konce prázdnin.
Řešení škod při zápasech ( viz dveře po zápase dorostu s TJ Poděbrady) –
Odloženo na jiný VV TJ

3. Různé
§

Informace k MČR nohejbalistů – termíny, zajištění ze strany TJ. Odloženo,
bude řešeno s oddílem nohejbalu.

Termín dalšího jednání VV TJ, případně stavební a majetkové komise bude v
úterý 17.7. 2014 v 18.00 hod. v klubovně SH.

