Zápis
k jednání VV TJ, předsedů a hospodářů
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
Den: čtvrtek 22. 1. 2015
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
přítomnni: : P. Janík, M. Chuchlová, B. Filoun, M. Majer, P. Sobíšek, M. Rollo,
Omluveni: M. Dušek, L. Vokáčová, J. Charouzek,
za KRK: J. Eichlerová,
PROGRAM:
A)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Příprava projektu 512 - investice na MŠMT - T: 31.1.2015, Kompletace projektu
během příštího týdne. TJ znovu podá investiční záměr na rekonstrukci atletického
areálu, doporučení střešní organizace projednáno i s Českým atletickým svazem.
Byly zveřejněny tematické okruhy Fondu pro sport a primární prevenci STČ kraje.
Návrhy oddílů do 15.12. nepřišly žádné. TJ podá do Fondu sportu a primární prevence
investiční záměr na osvětlení SH.
T: březen 2015
Stavební a majetková
Investiční akce ( SH – úprava vody, čisticí stroj, tenis - sociálky, Kutilka - oplocení)
proběhly, byly proplaceny a od města jsme získali v podpoře investic 160 tis.
Plán revizí a oprav na 2015 nahlašte na Správu TJ. T: konec února (Opravy obložení
v KBD, přelakování SH atd.)
Ubytovna budoucí provozovatel bude jednat s možnými investory ( únor 2015).
Kutilka
Investiční akce – plot SK
PPříprava projetu pro dotaci na reko dráhy,
Akce na Kutilce –přehled akcí v roce 2015
Správcovství – řešit nájemní a správcovskou smlouvou T: únor
Připomínky oddílu atletiky – pozvat výbor atletiky na nejbližší jednání VV TJ.
Vnější vztahy

Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 9.2. ČBZ má nyní
vlastní rubriku SPORT. VV TJ vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí za leden,
případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. S článkem je nutné
zaslat i fotky. Publikační činnost se v závěru roku zlepšila.
PR – web – doplnění o fotky, smlouvu o Strážném, facebook TJ doplňován. Výzva
oddílům aktualizovat nástěnky před halou trvá, sdílet informace i na facebooku.
Do 22.1. VV TJ přijímal návrhy na „Osobnost roku 2014“. VV TJ bude navrhovat J.
Sýkoru z oddílu nohejbalu.

Zpracování Výroční zprávy TJ za rok 2014. Podklady za oddíly zaslat do 31.1. 2015
zaslat na adresu Janikpa@seznam.cz .
( Osnova je závazná ve všech bodech, fotky přikládejte mimo text)
Ekonomická
Informace o finanční situaci TJ, stavy účtů.
VV TJ ukládá Správě a M. Rollovi provést revizi smlouvy s SK ve vztahu požadavku
SK na úhradu za hodiny škol a atletiky. T: do konce února
Inventury byly provedeny ke dni 31.12.
Vyúčtování dotací z města. T: 15.1.splněno
Informace o stavu pohledávek. Potůčkovi, Daniel Potůček, Zlámalovi

2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
Evidence členské základny je před dokončením dle požadavků ČUS
Plnění usnesení VH bude provedeno na dalším VV TJ
Vize TJ do 2018 – náměty do 31.12.2014 nezaslal nikdo. VV TJ urguje oddíly.
Osnova a první podněty jsou v příloze Zápisu.
3. Různé
Žádné připomínky
Termín dalšího jednání VV TJ, ve čtvrtek 19. 2. 2015 v 18.00 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Pavel Janík

Ověřila: Marcela Chuchlová

Příloha:
OSNOVA
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2014
1)

Stručné hodnocení činnosti za rok 2014

2)

Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,

3)

Ekonomická bilance ( příjmy, výdaje, příspěvky, obrat)

4)

Prostory pro činnost ( stav, granty, brigády)

5)

Členská základna

Věk

Počet členů

do 18 let
19 – 26 let
27 – 65 let
nad 65 let
Celkem

6)

Přehled soutěží: výčet a umístění

7)

pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva
závěrečné tabulky
fotodokumentace ( v samostatné příloze)

8)

Akce pro veřejnost

9)

Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdružení, sponzoři)

10)

Stručný výhled činnosti na rok 2015

VIZE TJ
Možnosti rozvoje TJ ve funkčním období výkonného výboru 2014 – 2018

• Činnost správy TJ a profesionalizace výkonného výboru
Milan R: Současný stav je sice poměrně stabilizovaný, ale obávám se, že v budoucnu můžeme narazit
na problémy. Jednak to dlouhodobě není udržitelné ve třech dobrovolnících (já, ty, Milan Majer) a
časem bude třeba řešit i situaci se správci v SH (zdravotní stav J. Papouška, pokročilý věk B. Filouna).
Myslím si, že bude nezbytné navýšit celkové úvazky správy TJ (buď statutární zástupce na částečný
úvazek, nebo další osoba). Neříkám teď ani jak to zrealizovat, ani kdo by to měl být. Jako správce na
halu bude třeba sehnat někoho dalšího, ale vyžádá si to vyšší finanční náklady.
Další problémy mohou vzniknout v souvislosti s realizací velkých grantů, viz dále. To bude náročné
časově, bude to vyžadovat častou přítomnost osoby z TJ při realizaci, i když bude zaplacený stavební
dozor. Hodil by se člověk starající se o projekty a stavební činnost. Jednalo by se zmapování priorit
oprav a investic TJ, dohodu s oddíly, vyhledávání grantových příležitostí, přípravu grantových
přihlášek ve spolupráci s dalšími členy, organizaci výběrových řízení, oslovení firem, kontakt s úřady
ČB, případně i dohled nad stavebními pracemi. Dle mého bychom zvýšili šanci na úspěch v grantových
řízeních, pokud bychom měli předem více rozpracovanou projektovou dokumentaci, kterou
k projektům přikládáme.

Pavel J.
•

Správa – důsledný fundraising na pokrytí platů Správy
- Realizace projektů - 5% pro Správu
- Provozní náklady hradit – z dotací města, OTS,
- Zastupitelnost
- Přes úřad práce hledat možnosti zaměstnaneckých grantů
- Provozní porady se statutáry
- PHÚ Správy
• VV TJ - Dohody o provedení práce, za činnost ve VV TJ a pracovních skupinách
- Finanční ohodnocení statutárních zástupců
- Jednání VV TJ a oddílů
- Úprava stanov z O.S. na Z.S.
Standa Š.:

Domníváme se, že profesionalizace (formou vedlejšího úvazku ) místa
předsedy a místopředsedy TJ je nanejvýše žádoucí , pokud má mít TJ nějaký
progres. Jedná se o velký objem práce v dlouhém období jen u výjimečných
osobností zvládnutelný amatérsky.

• Činnost pracovních skupin výkonného výboru
Pracovní skupiny prakticky zanikly, řeší se vše v úzkém kolektivu stále stejných osob. Třeba přijde
nějaké nová krev po letošních volbách, ale nejsem zrovna optimista.

•
•
•
•

Pracovní skupiny slouží jako předstupeň pro rozhodnutí VV TJ
Brání koncentraci moci
Sdružuje zájmově blízké členy TJ
Členové prac. skupiny nemusí platit členský příspěvek TJ

Dle konkrétních zájmů jednotlivých složek (oddílů) s podporou správy a
statutárních orgánů. Ukázalo se, že pracovní skupiny nejlépe fungují v podpoře
správy a rozvoje nemovitostí. Práce s členskou základnou je decentralizovaná
v oddílech.

• Rozvoj sportovních zařízení: ve správě TJ
Ve správě TJ zůstává pouze SH a KBD. Zde zbývá realizovat rekonstrukci sauny, ubytovny a zateplení.
V prostorech za halou bych vytvořil venkovní hřiště s umělým povrchem.

ve „správě“ oddílů
Dokončit převod majetku od hasičů na Město, sjednat výpůjčku pro nohejbalisty. Následně zkusit
získat projekt na rekonstrukci.
Správa Kutilky smluvně přejde na SK, nicméně TJ si bude muset zajistit rekonstrukci běžecké dráhy.
Tenis si správu areálu zajišťuje sám.

Problém je dle mého v rychlosti rekonstrukce sportovišť. Za posledních 10 let jsme sice zajistili opravy
a investice ve výši cca 20M Kč, ale pořád nám zbývá možná 40M sehnat (zateplení haly 10M, běžecká
dráha 10M, hřiště za halou 6-8M, nohejbal, horní hřiště, zateplení tenis, sauna). To dle mého názoru
nezvládneme po malých grantech jako dosud a to hlavně z personálních důvodů. Je na to třeba příliš
mnoho času a energie s psaním přihlášek, sháněním všech dokladů, realizací výběrových řízení apod.
Na velké granty je ta energie skoro stejně velká a výsledek neporovnatelný. Bude třeba mířit na velké
akce (MŠMT, ROP), ale k úspěšnému získání těchto projektů bude třeba kvalitně připravená
projektová dokumentace. Asi bych se nebál toho zainvestovat prostředky do přípravy několika
větších projektů, včetně podrobnějších rozpočtů, vizualizací apod. Zároveň se obáván toho, zda by na
kofinancování takových akcí postačoval Městem zřízený fond, nebo by bylo třeba vyjednat
mimořádnou podporu.

•
•
•
•
•

Investiční plán
Projektová dokumentace
Investiční fond TJ
Vytipování projektových agentur pro OPŽP, ROP
Sportoviště: Tenis – projekty + vlastní kofinancování + investiční fond
Reko kurtů
Dokončení ubytovny
Beachvolejbal. Kurt
Přetlaková hala 2. Generace?
SH ( ve správě Správy) – projekty
Osvětlení
klimatizace v hale

zateplení
ubytovna
sauna
SH 2- PD na řešení ve variantách SH, Dopravní hřiště

Nenacházím univerzální model, záleží na personálním nastavení a „path
dependency“

• Správa majetku:

hřiště u 1. ZŠ
Závisí na jednání o prostorech nohejbalu. Pro oddíly není v současné době prioritou, vidím to jen jako
možnost příjmů z pronájmu školám a gymnáziu v případě, že by se nám ho podařilo zrekonstruovat.
Pokud by sehnal někdo jiný peníze na rekonstrukci (a následnou údržbu), klidně bych vypůjčil nebo
vyměnil – myslím tím Město a ZDŠ. Pro nás je priorita bohužel opravdu až na posledním místě.
Představa je – běžecká dráha okolo (2/3 dráhy), rovinka se skokem do dálky na straně u silnice, uvnitř
dvě hřiště s umělým povrchem. Vše oplocené vysokým plotem a osvětlené (provoz pro veřejnost
v podvečerních hodinách). Nutnost postavit WC + zázemí na drobnou techniku. Mimo oplocený
prostor by mohlo být menší hřiště s herními prvky pro rodiče a malé děti.

• Výpůjčka či výměna pozemků pro 1. ZŠ, - vlastní investice ZŠ
Hledat nejvhodnější příležitost rozvoje – ať už dlouhodobým pronájmem ZŠ nebo vlastní grantovou
činností a správou v ev. Spolupráci se ZŠ a Městem – navýšení rozpočtu ZŠ a platba nájmu za hřiště
do rozpočtu TJ

• Ekonomika TJ: zdroje příjmů

•
•

Přehledné sestavování rozpočtu TJ, rozpočtová opatření v průběhu roku ( zpřesňování
rozpočtu)
Výstupy finanční skupiny a KRK

Velmi pomůže fond Města, uvidíme, jaký v něm bude obrat prostředků. Podíval bych se po zdrojích
peněz na činnost – tj. peníze na mládež a trenéry. Zdrojem příjmů by mohla být nová venkovní hřiště,
která by užívaly školy v letním období.
A)
•
•
•
•
•

Provozní:
Členské příspěvky – jejich výše
Fond sportu, kultury a volného času města
Fond hejtmana
P IV. MŠMT – přes OTS
Další zdroje – sponzoři,

B)
•
•
•
•
•
•

Fond oprav a investic
Prodej Strážného a ATC – investiční fond TJ
Fond sportu, kultury a volného času města
Fond hejtmana
P 512 MŠMT
ROP STČ
MAS Pošembeří

Na úrovni TJ – posilovat provozní příjmy od Města a od škol – včetně gymnázia, na úrovni oddílů
práce s dárci a členskou základnou.

výdaje

• Úkol prac. skupiny ekonomika + KRK – sledování rozpočtu
• Vytypovat okruhy snižování nákladů ( zateplení, Bohemia energy, vytíženost sportovišť)
Měl by nám pomoci grant na zateplení haly, ale nevím, kde by se v současnosti dalo nějak výrazně
ušetřit.

údržba a rozvoj sportovních zařízení, podpora práce s mládeží oddílům prostřednictvím systému
vnitřních „grantů“ na činnost na základě podobného klíče, jako Město

• Sportovní výkonnost a práce s mládeží
Sportovní výkonnost je záležitostí jednotlivých oddílů, nicméně z pohledu vedení TJ málo
prezentujeme veřejnosti dosažené výsledky. Lidé ve městě pořádně nevědí, jaké soutěže družstva

hrají. Přijde mi zvykem, že se nejdou jen tak podívat na sport, i když situace se s rekonstrukcí
sportovišť postupně zlepšuje.
Práci s mládeží bych se snažil podporovat sháněním finančních prostředků na odměňování trenérů
mládeže. Ve velkém množství případů se jedná o studenty, kteří by nemuseli shánět brigády a jsou
časově více flexibilní než dospělí, zejména co se týká tréninků v brzkých odpoledních hodinách.
•
•

PR této práce
Spolupráce se školami, tvorba podmínek a motivace pro učitele TV

Vybudovat systém pro částečnou profesionalizaci práce s mládeží, ideálně sdílením vhodných
specializací tělocvikářů ze středních a základních škol (vedlejší popř. i hlavní trenérské úvazky místně
zaměstnaných lidí)

• Služby pro neorganizovanou veřejnost
V současnosti můžeme nabízet pouze volné kapacity v SH a KBD, což se již částečně daří
badmintonem. Pořádání akcí pro veřejnost je na jednotlivých oddílech.
•
•
•

Město v pohybu
Turnaje oddílů pro veřejnost
Marketing sportovišť pro další využití mimo oddíly

doplňkový pronájem oddíly neobsazených volných kapacit sportovních zařízení

• Spolupráce s dalšími subjekty (MěÚ, školy, NNO, apod.)
Spolupráce s městem se bude i nadále odvíjet od složení vedení města a rady. Je třeba kontrolovat
tok finančních prostředků ve Fondu.
S dalšími NNO spolupracujeme, většinou jsme schopni nabídnout i zvýhodněné ceny za pronájem
sportovišť.
Vztahům s horní školou by prospěla rekonstrukce horního hřiště, ale pro nás to není priorita, viz výše.
•
•
•

Podpora kandidátů do městského zastupitelstva
účast v komisích Rady města
zastoupení ve svazech a OTS

•
•
•
•
•

pravidelná jednání s řediteli a učiteli TV českobrodských škol, projektové dny, brigády, těl.
akademie a akce škol v našich zařízeních ( olympiády)
spoluprácemi městských akcích – Bambiriáda, Město v pohybu apod.
IC města – informace o akcích, rozpisy soutěží
TS – zajištění úklidu, projekt TPCA – třídíme na sportovištích a Ukliďme Pošembeří
Sponzoři

obsaženo v bodech výše

•Propagace, Informace – „PR“
Potřebujeme jednotný design. Nechal bych zpracovat grafický manuál TJ od profesionální firmy. Naše
pokusy jsou roztomilé, ale oslovil bych odborníky (plakáty na sportovní akce, hlavičkové papíry,
vizitky, desky na projekty, úvodní strana výroční zprávy, označení sportovišť). Bude to stát nějaké
peníze, ale je to jednou pro vždy.
A ) vnější
•
•
•
•
•

Web TJ a oddílů – dokumenty TJ
Facebook
ČBZ, Kolínské noviny, Náš region
Výroční zpráva
Nástěnky – před halou, sportovištích

C)
•
•
•
•

Vnitřní
GS
Aladdin
Zasílání zápisů z VV TJ předsedům a hospodářům
Schránky oddílů v SH

Zejména www, a FB

•

Vize ROZVOJE oddílů

