
Zápis   
 z jednání  VV TJ  

 
Den:  čtvrtek 10.9. 2015 
Místo: klubovna v SH 
Čas: 18.00 hod. 
 
přítomni:   P. Janík, M. Chuchlová,  M. Majer, , L. Vokáčová, J. Charouzek, P. Sobíšek,  

B. Filoun, M. Rollo, M. Dušek. 
               za KRK:   - J. Eichlerová 
               hosté:  zástupci VV tenisu – J. Kokeš, V. Dvořák, L. Švejnarová 
omluveni: 0 
 
PROGRAM: 
A) 
Jednání se zástupci oddílu tenisu: 

� Informace předsedy o odstoupení M. Chaloupky a následně P. Sobíška z VTO  
( P. Sobíšek nadále zůstává členem VV TJ s gescí historie TJ), příští valná 
hromada oddílu tenisu bude navržena ze strany VTO jako volební 

• VV TJ ocenil „PR“ oddílu – webové stránky, příspěvky do ČBZ 
• Žádost VV TJ, aby zápisem VTO prošly právní úkony, které jsou v kompetenci VTO 

a které VTO řeší ve spolupráci s VV TJ ( pobočný spolek, provozní půjčka, platby 
OSA, ubytovna apod.) 

 
B) 
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin: 
 
Projektová 

� Informace o projektu 512 - investice na MŠMT byly rozděleny jen do výše 220 mil. 
Projekt na rekonstrukci atletické dráhy nebyl podpořen. 

� Dotace z Programu III.; MŠMT zatím nerozdělilo 
                                     IV.; obdrželi jsme na účet 140 500 Kč 
                                       V.;  MŠMT rozdělilo, ale není zveřejněno na ČUS 
     Programy na rok 2016 jsou na MŠMT zatím odloženy. 

� Dotace z Fondu sportu a primární prevence pro investiční záměr na osvětlení 
SH v 1. kole nebyla podpořena. Další jednání zastupitelstva kraje bude 27.9. 

� TJ z Programu č. 1 na činnost a provoz obdržela od města finanční podporu ve výši 
353 tis. Kč. 

�  Projekt na bývalou ubytovnu v SH.  
 

Stavební a majetková 
� Informace o Výzvách na zateplení SH podal  M. Majer, zatím žádná nebyla 

vyhlášena. 
� Opravy TVZ: viz příspěvky na opravy: - nátěr plochy SH, oprava střechy na KBD. 
� Ve spolupráci s projektovou komisí připravit plán investic 2016, zejména 

rekonstrukce hřiště u ZŠ.  
� 11.9. následně proběhlo jednání se zástupcem BESIPu a vedením města. Návrh 

řešení: Je třeba zpracovat geometrický plán areálu pro nohejbal a městu nabídnout 
zbylý pozemek k využití pro ZŠ. ( Ze získaných prostředků realizovat stavbu 
nohejbalu) 

� VV TJ projednala návrh na rekonstrukci sauny. Zástupci oddílů  anketně v oddílech 
zjistí zájem o vířivku. Správa rekonstrukci bude hradit ze svého výnosu, bez dotčení 



investičního fondu. Na další jednání bude předložen položkový rozpočet a případný 
harmonogram akce. 

 
Kutilka 

� Informace o jednání SK, - M. Rollo 
� Finanční vypořádání za rok 2014 a předpoklad na 2015 
� Na základě souhlasu TJ je od 1.9. v provozu Nízkoprahové centrum Zvonice a je v 

podnájem prostorů restaurace. Doba podnájmu v SK je dána rekonstrukcí 
polikliniky v Žižkově ulici. 

� V neděli 27. 9. proběhne  akce Kutilka v pohybu v gesci SK za spolúčasti TJ, SDH a 
skautů. 

 
Vnější vztahy  

� Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 5.10.2015 ČBZ má 
vlastní rubriku SPORT. VV TJ opakovaně vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí 
za srpen a září, případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. 
S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Do prázdninového dvojčísla přispěl jen 
tenis.) Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a 
jednotlivé akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě.  

� VV TJ apeluje na oddíly a jejich správce webových stránek na aktualizaci informací 
a fotogalerií na jejich oddílových stránkách. Na stránky TJ dodat nové Stanovy a 
OŘ TJ. 

� Informace z jednání zastupitelstva města s HZS o námitce k územnímu plánu, které 
proběhlo 3. 9. 2015. Pro TJ a oddíl nohejbalu je tato otázka již bezpředmětná.  

� Zpracování investiční akce ve spolupráci s městem na hřiště u 1. ZŠ pro potřeby 
oddílu nohejbalu. T: 31.10. Město po dohodě podá granty na dopravní hřiště a 
umělou plochu 

  
 Ekonomická  

� Informace o finanční situaci TJ, stavy účtů, stav čerpání rozpočtu – viz příloha.   
� VV TJ ukládá Správě zpracovat využití hřiště u ZŠ ( počet hodin ZŠ a gymnázia). 

 
Info p ředsedy a sekretariátu  

� TJ obdržela vyjádření obvodního soudu pro Prahu 2, jehož obsahem je akceptování 
změny Stanov a potvrzení transformace o.s. na z.s. Na základě tohoto rozhodnutí  
TJ žádá změny i v dalších registrech. 

� Využití Google site ( naplnění kapacity)  - byly smazány staré dokumenty, bude 
sledováno využití tohoto komunikačního nástroje. V 

� V TJ projednal i podněty z VH: 
- podkladové materiály ( Zprávy, Stanovy, OŘ) 
- dokumentace TJ – oblast historie. VV TJ doporučuje oslovit Ing. J. Holuba. 
  

� Pasportizace zařízení TJ – evidence ČUS, bude do databáze doplněno dle pokynů 
OTS. 

� Rozvrhy škol a oddílů v SH jsou hotovy. 
� M. Chuchlová informovala VV TJ o projektu všeobecné sportovní přípravy, kterou 

bude vést Ing. Ševčík. ( 2 skupiny po dvou hodinách týdně v tunelu) 
 
Různé 

• oddíl nohejbalu žádal 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. - Prolongace 

� Jednání mezi TJ a vyučujícími TV proběhlo na základě dohody s řediteli škol 
v pátek 28.8. od 9.00 hod. v klubovně SH. Nárůst počtu hodin. Rozdělení finančních 
prostředků na Kutilku a hřiště u ZŠ. Úpravy smluv od 1.1.2016 ( vazba na rozpočty, 
projednáno s vedoucí FO města). 

� Nástěnky před halou využít v září pro náborové letáky. 
� VV TJ projednal dopis BK s tím, že s výjimkou garance výše příspěvku na činnost 

lze ostatním požadavkům vyhovět a akceptovat je. Výše příspěvku na oddíly se 
bude všeobecně odvíjet od dotací a kritérií TJ vůči oddílům. 

 
 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, v 15.10.  2015 v 18.00 hod. v klubovn ě SH. 
Pozvaný oddíl: Oddíl atletiky 
 
Zapsal: P. Janík 

Ověřila:  M. Chuchlová 

 


