
Zápis  
 z jednání  VV TJ  

 
Den:  úterý 5.5. 2015 
Místo: klubovna v SH 
Čas: 18.00 hod. 
 
zváni:     P. Janík, M. Chuchlová,  M. Majer, M. Rollo, L. Vokáčová, M. Dušek,  
               za KRK:   J. Eichlerová  
 
omluveni: J. Charouzek, P. Sobíšek, B. Filoun, 
 
PROGRAM: 
 
A) 
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin: 
 
Projektová 

� Informace o projektu 512 - investice na MŠMT zatím bez odezvy  
� Dotace z Programu III.; IV.; V. – MŠMT rozdělilo pro ČUS; informace od OTS bude 

13.5. na jednání VV OTS 
� TJ podala do Fondu sportu a primární prevence investiční záměr na osvětlení SH. 

Kraj zaslal požadavky k doplnění. 
� TJ podala k 30.4. Žádost do Programu č. 1 na činnost a provoz. Výsledky budou 

známy 10.6. po zasedání zastupitelstva města.   
� Z Programu č. 2 – akce jsme obdrželi od města 92 tis., smlouva byla podepsána,    

rozdělení do oddílů dle tabulky v minulém zápisu. 
 
Stavební a majetková 

� Spolupráce s agenturou připravující projekt na zateplení SH. 
� Příprava oprav TVZ dle vyvíjejícího se rozpočtu v červnu. 

  
Kutilka 

� M. Rollo podal informaci o jednání SK, v řešených otázkách nenastal žádný posun. 
� V dotačních titulech se mění opět podmínky i pro podání ze strany SK. 
�  Správcovství – řešit nájemní a správcovskou smlouvou, atletický areál  případně 

spoluužíváním.  T: červen 
 

Vnější vztahy  
� Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 8.6. ČBZ má 

vlastní rubriku SPORT. VV TJ opakovaně vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí 
za duben a květen, případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. 
S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Do květnového přispěl: tenis do 
červnového dodá Správa a Atletika) 

� Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a 
jednotlivé akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě.  

� 11.5. ČR Regiony – vysílání z Č. Brodu, zastoupení TJ:  nohejbal, atletika 
� VV TJ schvaluje Výroční zprávu TJ za rok 2014 k nahlédnutí na:  

http://www.tjslavojcb.cz/pages/documents.htm 
� Připomínkové řízení k následujícím dokumentům ( viz přílohy) 

Stanovy, Organizační řád, Směrnice o oběhu dokladů  po projednání budou 
pracovní verze zaslány k případným připomínkám do 20.5. Vypořádání 



s připomínkami do 25.5. Dokumenty budou následně předloženy VH ke schválení či 
dalšímu posouzení. 

  
Ekonomická  

� Informace o finanční situaci TJ, stavy účtů.  Vše bylo zasláno v podkladech 
k jednání VV TJ. 

� VV TJ bere na vědomí zřízení podúčtu oddílu nohejbalu a převodem částky 182 tis. 
Kč. 

� VV TJ ukládá Správě a M. Rollovi provést revizi finančních požadavků SK ve vztahu 
požadavku SK na úhradu za hodiny škol a atletiky. T: prolonguje se do konce 
května  

� VV TJ projednal návrh rozpočtu a L. Vokáčová připomínky zapracuje do rozpočtu. 
 
Info p ředsedy a sekretariátu  

� Informace M. Chuchlové o zapojení oddílů a Správy do akce  Ukliďme Pošembeří. 
� Informace z Komise sportu a VČ o kritériích Programu č. 2. 
� Připomínky členů VV TJ k organizačnímu řádu TJ zašlou členové do 20.5.2015 
� Využití Google site ( naplnění kapacity)  a jeho aktuálnost bude řešit M. Rollo T: 4.5. 

Informace o stavu 
 
Různé 

� KRK podala VV TJ zprávu o prověření právních úkonů u oddílů.  
� Příprava VH  

- Termín: návrh – 28.5. 2015 od 18 hod. potvrzeno 
-  Místo konání: Kutilka 

                                    -   na VV TJ ( 5.5.) : Schválení Zpráv do VH  (viz Program VH) Zašlete zprávy      
v elektronické podob ě do 4.5. ( viz p říloha) 

� Zpráva předsedy o činnosti TJ za 2014 a výhled na 2015 
� Zpráva o hospodaření za 2014 + rozpočet na 2015 
� Zpráva KRK  
� Zpráva za Správu  
� Vize TJ do 2018 

                             - Rozeslání pozvánek: V přílohách zápisu z dubna a května 2015 ( řešeno přílohou 
zápisu z dubna a května) 

                             - Administrativní část: řízení VH – M. Rollo 
                                                                zápis (mandátová komise) – M. Dušek + J. Charouzek 
                                                                 usnesení (návrhová komise) – M. Majer + S. Šaroch 
                                    

Termín dalšího jednání VV TJ, v 4.6.  2015 v 18.00 hod. v klubovn ě SH. 
 
 
Zapsal: Pavel Janík 

Ověřila:  M. Chuchlová 

 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 
 

P O Z V Á N K A 

na valnou hromadu  

TJ Slavoj Český Brod, o.s. 

 

V návaznosti na jednání VV TJ ze dne 9.4. a  5.5. 2015  Vás zvu na  valnou hromadu  
TJ Slavoj Český Brod, o.s, které se koná  

 
ve čtvrtek 28. kv ětna 2015 v nové klubovn ě SK na Kutilce od 18.00 hodin. 

 

Program jednání VH: 

Uvítání a úvodní informace 
 

1. Volba mandátové a návrhové komise  
2. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2014 výhled na rok 2015 
3. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období 
4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2014 a  návrh rozpočtu na rok 2015 
5. Zpráva revizní komise  
6. Revize základních dokumentů TJ ( Stanovy, Organizační řád, Směrnice, Vize) 
7. Diskuse 
8. Přestávka + příprava usnesení 
9. Zprávy mandátové a návrhové komise 
10. Usnesení a závěr  

                                 

Žádám předsedy oddílů, aby pozvánku rozeslali dle zastoupení oddílů na VH, viz klíč 
„zastoupení oddílů“ v příloze, dalším svým oddílovým zástupcům.  

 Doporučuji všem zástupcům oddílů, aby se seznámili před VH s Výroční zprávou TJ za 
rok 2014  a základními dokumenty TJ ( www.tjslavojcb.cz).        

 

 

S pozdravem 

 

 

                                                                                               Pavel Janík v.r. 

                                                                                     předseda výkonného výboru 

 



Příloha:  

Zastoupení oddílů na VH: 

 

oddíl Po čet členů Přepočet 1:15  Počet delegát ů 
 ( max. 5) 

Atletika 134 8,9 5 

ASPV 51 3,4 4 

Basketbal 90 6 5 

Biliard 6 0,4 1 

Kopaná 7 0,46 1 

Nohejbal 81 5,4 5 

TOM 125 8,2 5 

Triatlon 8 0,5 1 

Tenis 193 12,8 5 

Volejbal 25 1,6 2 

Celkem členů 
v oddílech v četně 
duplicit 

720 Delegátů 
celkem 

34 

 

 

 

 


