
Zápis k jednání 
VV TJ 

TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 
 
Den: čt 19.10. 2014 
Místo: klubovna v SH 
Čas: 18.00 hod. 
 
Přítomni:  P. Janík, M. Chuchlová,  B. Filoun, M. Majer, L. Vokáčová,  
                J. Eichlerová, M. Dušek, P. Sobíšek, 
 
Omluveni: M. Rollo, J. Charouzek, 
 
PROGRAM: 
 
A) 
1. Info z pracovních skupin: 
� Projektová 

� OPŽP – zateplení haly – příprava projektu na rok 2015, zjištění podmínek podpory de 
minimis pro NNO 

� ROP – Reko atletického areálu, informace z MF, že projekty jsou na vládě    
� Vyhlášení P 3 z Fondu podpory sportu, kultury a VČ. 

SK podá Kutilku, TJ plynovou přípojku, úklidový stroj do haly, zařízení pro 
změkčování vody a tlakování vody v hale, oplocení nohejbal. T: 10.11. 

� Příprava projektu 512 - investice na MŠMT   - bude vyhlášen v listopadu 
 
� S projekty souvisí i evidence členské základny. M. Rollo připravil podkladové 

materiály pro evidenci členů a Směrnici o přístupu k informacím. Po připomínkovém 
řízení bude evidence členů projednána na příštím setkání s předsedy a hospodáři 
oddílů. 

 
� Stavební a majetková 

� Prodej Strážného – podpis smluv, peníze na účtu budou do 17.10. VV TJ pověřuje 
Správu deponovat finanční částku na termínovaný vklad. 

� Ubytovna – budoucí provozovatel bude jednat s možnými investory. 
 

� 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. Správa připraví  Dodatek č. 9  ke stávající smlouvě. 

� Po zapracování připomínek k návrhu smlouvy, předseda dojedná s právníky finální 
podobu textu. 

� Město se chystá na Kutilce zokruhovat přípojku vodního řadu a vybudovat 
kanalizační přípojku. V PD bude i možnost připojení areálu Kutilka. 

 
� Vnější vztahy 

� Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 3.11. ČBZ má nyní 
vlastní rubriku SPORT. VV TJ vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí za říjen, 
případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. S článkem je nutné 
zaslat i fotky. 



� PR – web – doplnění o fotky, smlouvu o Strážném, facebook TJ doplňován. Výzva 
oddílům aktualizovat nástěnky před halou.  

� Rozpis mistrovských soutěží je třeba pravidelně zasílat na sekretariát a IC Města. 
 

� Ekonomická 
� Informace o finanční situaci TJ, stavy účtů: 

Na BÚ nyní 2 mil. Kč. 
� Finanční kázeň oddílů, viz GS 
� Na OTS bylo odesláno vyúčtování P4 Programů MŠMT. 
� Je třeba v archivu dohledat investiční akce Zlámalových ve Strážném a jejich způsob 

odepisování. 
� Informace o stavu pohledávek, nic se neposunulo ani doba promlčení nehrozí. 
� V měsíci srpnu 2014 bude sníženo nájemné na ubytovně pro pana Bogdána na 3555,-

/měsíc.  A v měsíci září bude vyplaceno nájemné společně pro paní Štelovou a pana 
Bogdána ve výši 7110,-. 

� Od října 2014 je ubytovna uzavřena. 
� Platby na Kutilce ( viz tabulka dokladů zaplacených TJ za areál atletiky v roce 2013). 

- Kutilka 2013 polovina atleti a polovina školy 
           2014 též půl a půl 
          100 tis přefakturovaných od Ivety 30tis atleti a 70tis. školy. 
 

 
2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS 
 

� Aktualizace GS do 31.8. ( Projekty, Zápisy, VZ). 
� Výsledky komunálních voleb z pohledu TJ. 

 
3. Různé 
 

• V prosinci bude jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů. 
• V listopadu proběhne jednání vedení OTS – účast P. Janík 
• P. Sobíšek informoval o stavu sběru historických dokumentů z historie TJ. 

 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, ve čtvrtek 20.11. 2014 v 18.00 hod. v klubovně SH. 
 
 

B) Aktuální stav plnění:  
USNESENÍ VH A ROZPRACOVÁNÍ DO GESCÍ A TERMÍN Ů: 

         
• Dokončením tvorby vize TJ na další období, včetně činností pracovních skupin. 

                                                                           Gesce:    Janík + Chuchlová                 
                                                                           Termín:  31.12. 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 : 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: 15.12.2014 
 

 
• 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 

 
 
 
Zapsal: P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 


