Podklady k jednání
VV TJ
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čt 28.8. 2014
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni

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

Omluveni: J. Eichlerová, J. Charouzek, M. Dušek, P. Sobíšek,
PROGRAM:
A)
1. Info z pracovních skupin:
Projektová
OPŽP – zateplení haly – TJ zaslala námitku k výsledku rozhodnutí, ale ani s tou jsme
neuspěli. Je třeba projekt připravit do další Výzvy na rok 2015
Opatření: M. Majer požádá o stanovisko projektanty a zpracovatele projektu
ROP – Reko atletického areálu, Projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové
hranice
- Výsledek z MF není zatím znám
Opatření: P. Janík požádá o stanovisko zpracovatele projektu
Podepsány smlouvy s Městem a OTS na Provoz a činnost
Příprava projektů na MŠMT prostřednictvím:
OTS: Program III. – podpora činnosti Správy TJ
Program IV. – provozní náklady a opravy
Termín 4.9.2014 Zpracuje M. Chuchlová a P. Janík
Sportovních svazů – Program V. – podpora činnosti
Oddíly připraví podklady pro podporu činnosti ( cestovné, rozhodčí, náčiní, nářadí,
apod.) do 1.9. dle informací jednotlivých svazů, se kterými se spojí pro informace.
Nutným podkladem je evidence členské základny oddílu. Žádosti mohou odeslat jen
prostřednictvím TJ.
S projekty souvisí i evidence členské základny. M. Rollo do příštího VV TJ
připraví podkladové materiály pro evidenci členů a Směrnici o přístupu
k informacím.
Investice na MŠMT budou vyhlášeny až v listopadu, do této doby je třeba zpracovat
PD k areálu nohejbalu. Jednání s BESIPem se odkládá na září.
Stavební a majetková
Prodej Strážného – rezervační zálohy jsou složeny, předpoklad podpisu smluv do
konce srpna.

Ubytovna – VV TJ souhlasil s projektem využití prostorů na rehabilitační a wellness
centrum, v současné době se připravuje smlouva na příští VV TJ bude vhodné pozvat
realizátory.
Kutilka
Oplocení na Kutilce je jen v části od Šembery ke křoví ve stráni, příchod přes
koupaliště a část fotbalového hřiště. Finanční prostředky budou nárokovány
v Programu 3 města Č. Brod.
OŽPZ souhlas s odběrem povrchových vod pro zavlažování v areálu Na Kutilce.
Stav přípravy smlouvy o pronájmu a správcovství Kutilky – doporučeno řešit dvěma
smlouvami: nájemní a smlouvou o správcovství. Oživit jednání v průběhu září.
Rock for Peuple – M. Rollo podal informaci o průběhu i úklidu Kutilky.

Vnější vztahy
Dokončit Dodatek ke smlouvě s HZS ohledně pronájmu ve Wolkerově ulici pro oddíl
nohejbalu.
Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 9. 9. ČBZ má nyní
vlastní rubriku SPORT. VV TJ vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí za prázdniny,
případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon.
PR – web aktualizován, facebook TJ doplňován. Výzva oddílům aktualizovat nástěnky
před halou. Pro komunální volby VVTJ souhlasí s použitím plakátovací ploch před
SH.
Rozpis mistrovských soutěží je třeba zaslat na sekretariát a IC Města.
Jednání s vyučujícími TV proběhlo 28.8.
Ekonomická
Finanční kázeň oddílů je dobrá, platby uhrazeny, oddíl volejbalu „A“ je přihlášen do
soutěže, není jasné, kde bude mít tréninky a konání mistrovských zápasů. Do doby
úhrady závazků platí v SH plnou taxu.
Stav pohledávek je ve stavu jednání u soudů se nemění.
VV TJ souhlasí s návrhem statutárů na odměny zaměstnancům za 1. Pololetí.
Odměny voleným funkcionářů. Správa připraví podklady + formulář pro zřeknutí
odměny – prolonguje se do dalšího VV TJ.
Návrh na rozdělení dotace města a OTS: 100 Kč na dítě ( do 26 let)
Max. 160 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
- Poradenské a konzultační
služby
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
Aktualizace GS do 31.8. ( Projekty, Zápisy, VZ)
Revize Dokumentace TJ ( OŘ, jednací řády apod.) do konce roku.
Rozpis hodin v SH – školy, oddíly

Nábory do oddílů
3. Různé
•
•
•

Rozpis jednání s předsedy – V listopadu bude jednání VV TJ s předsedy a
hospodáři oddílů.
Nábor trenérů pro přípravku oddílů
Rozprava k Novému zákonu o sportu:

text: http://www.olympic.cz/docs/2014_COV_Podklad_Zakona_sportu_v2_web.pdf
připomínky:
http://www.olympic.cz/text/podklad-pro-verejnou-rozpravu-k-navrhu-zakona-opodpore-sportu.

Termín dalšího jednání VV TJ, případně stavební a majetkové komise bude ve čtvrtek
9.10. 2014 v 18.00 hod. v klubovně SH.

B) Aktuální stav plnění:
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

•

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 : 4.9.na OTS
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 (samostatná
rubrika – SPORT)
•

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

