Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 5. 3. 2015
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
zváni: :

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

Omluveni: P. Sobíšek, M. Rollo, J. Charouzek,
za KRK: J. Eichlerová - omluvena

PROGRAM:
A)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Odeslání projektu 512 - investice na MŠMT - T: 31.1.2015 splněno. Projekt dostal
doporučení od Českého atletického svazu
Byly zveřejněny tematické okruhy a metodické pokyny 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: 18.3. – 15.4. 2015
Výzva města – byl podána žádost na podporu akcí Program č. 2. Program na činnost a
provoz bude zveřejněn 1.4. 2015
OPŽP – výzva, doplnění údajů a specifikace k loňskému projektu
Stavební a majetková
Spolupráce s agenturou připravující projekt na zateplení SH.
Kutilka
Informaci o jednání s SK M. Rollo přednese na příštím VV TJ
Správcovství – řešit nájemní a správcovskou smlouvou T: březen

Vnější vztahy

Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 9.3. a následně 13.4.
ČBZ má nyní vlastní rubriku SPORT. VV TJ vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí
za únor a březen, případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon.
S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky.
Nezapomeňte na adresu zbockova@cesbrod.cz zaslat rozpisy soutěží do kalendáře
akcí ve městě.
Na „Osobnost města v roce 2014“ VV TJ navrhl J. Sýkoru z oddílu nohejbalu.
Nominace byla schválena RM a předání ocenění bude 10.3. od 18 hod. na radnici.
Na sportovce kraje 2014 byly zaslány nominace:
VV TJ : kategorie 1 J. Sýkora, L. Cibulková

kategorie 2 družstvo nohejbalistek
oddíl tenisu: kategorie 1 M. Slívová
11.5. ČR Regiony – vysílání z Č. Brodu, návrh zastoupení TJ ( nohejbal, BK?)
Zpracování Výroční zprávy TJ za rok 2014. Podklady za oddíly měly být zaslány do
31.1. 2015 zaslat na adresu Janikpa@seznam.cz .
(K 5.3. chybí jen triatlon)
Ekonomická
Informace o finanční situaci TJ, stavy účtů.
Příprava daňového přiznání.
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 poloviny března

2. Info předsedy a sekretariátu: úkoly z GS
Informace o VH oddílu tenisu, účast předsedy TJ a tajemnice na oddílové schůzi 24.3.
od 18 hod.
Pozvání TJ. Sokol k oslavám trvání Sokola a sokolovny.
3. Různé
Basket – oprava konstrukce košů

Termín dalšího jednání VV TJ, ve čtvrtek 9. 4. 2015 v 18.00 hod. v klubovně SH.

Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

