Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 25.6. 2015
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
zváni:

P. Janík, M. Chuchlová, M. Majer, , L. Vokáčová, J. Charouzek, P. Sobíšek,
B. Filoun,
za KRK: -

omluveni: M. Rollo, M. Dušek, J. Eichlerová
PROGRAM:
A)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Informace o projektu 512 - investice na MŠMT zatím komise nezasedala
Dotace z Programu III.; IV.; V. – MŠMT rozdělilo pro ČUS; informace od OTS 164
tis., dotace ČUS pozastavil poupravil, místo 164 tis. dostaneme 140 tis. Smlouvy
jsou podepsány a zaslány zpět na OTS.
Dotace z Fondu sportu a primární prevence pro investiční záměr na osvětlení SH
nebyla ještě rozdělena. Předpoklad je 1. týden v červenci.
TJ z Programu č. 1 na činnost a provoz obdržela od města finanční podporu ve výši
353 tis. Kč.
VV TJ tuto částku rozdělil:
- Příspěvek na trenéry: a) 80 tis. za předpokladu finanční spoluúčasti oddílů 50:50
b) 20 tis. financování přípravky pro všechny oddíly, kterou
by vedla J. Čokrtová a metodických seminářů do konce roku 2015
- Příspěvek na areály: 12 tis. nohejbal, 12 tis. Kutilka ( atletika), 12 tis. tenis
- Příspěvek na opravy: a) kofinancování případné dotace z kraje
b) reko sauny
c) oprava střechy na KBD
d) oprava nátěru v SH
Stavební a majetková
Informace o Výzvách na zateplení SH – v polovině srpna má být Výzva.
Příprava oprav TVZ: viz příspěvky na opravy
Kutilka
Informace o jednání SK,
Finanční vypořádání za rok 2014
Vzhledem k nepřítomnosti M. Rolla prolongováno na další jednání.
Vnější vztahy
Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 3.8.2015 ČBZ má
vlastní rubriku SPORT. VV TJ opakovaně vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí
za červen a červenec, případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí
sezon. S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Do červnového přispěl: tenis a
nohejbal do červnového měli dodat 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 – proběhlo vysílání z Č. Brodu, zastoupení TJ: nohejbal, atletika
se nezúčastnila.
VV TJ projednal zapracování připomínek ke Stanovám, Organizačnímu řádu,
Směrnicím o oběhu dokladů. Stanovy budou odeslány k registraci na Městský soud
v Praze, zodpovídá M. Chuchlová.
Informace z jednání zastupitelstva města o námitce HZS k územnímu plánu a o
případných další jednáních HZS se zastupiteli města ohledně změny pozemku pro
umístění nové zbrojnice HZS.
Zpracování investiční akce ve spolupráci s městem na hřiště u 1. ZŠ pro potřeby
oddílu nohejbalu. T: 31.8.
Ekonomická
Informace o finanční situaci TJ, stavy účtů, stav čerpání rozpočtu – viz příloha.
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 srpna
Info předsedy a sekretariátu
Využití Google site ( naplnění kapacity) a jeho aktuálnost bude řešit M. Rollo T:
27.8. Informace o stavu
VV TJ projednal i podněty z VH:
- podkladové materiály ( Zprávy, Stanovy, OŘ)
- tenisu
- nohejbalu
- vize TJ
- dokumentace TJ – oblast historie. VV TJ doporučuje oslovit Ing. J. Holuba.
Provoz Správy během prázdnin bude zabezpečen. Tajemnice i ekonomka jsou
k dispozici na základě telefonické domluvy.
Různé
• oddíl nohejbalu žádl o zařazení bodu k projednání VV TJ - Předání areálu hasičům
(v jakém stavu budou chtít hasiči areál předat a zda máme nějaké možnosti získat
finance - jednání s Evou Zhřívalovou). Je třeba, aby oddíl předložil podkladové
materiály.
Správa ve spolupráci s TS zařídí posekání hřiště u ZŠ.
VV TJ projednal žádost oddílu tenisu o poskytnutí překlenovacího příspěvku
na provozní výdaje oddílu a doporučuje uvolnit částku 500 tis. se splatností
do 31.10.2015
Jednání mezi TJ a vyučujícími TV proběhne na základě dohody s řediteli škol
v pátek 28.8. od 9.00 hod. v klubovně SH.
Nástěnka BK před halou zeje již 2 měsíce prázdnotou. VV TJ vyzývá BK k nápravě.

Termín dalšího jednání VV TJ, v 27.8. 2015 v 18.00 hod. v klubovně SH.

Zapsal: Pavel Janík
Ověřila: Marcela Chuchlová

