Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 15.10. 2015
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.30 hod.
Zváni: P. Janík, M. Chuchlová, M. Majer, , L. Vokáčová, J. Charouzek, P. Sobíšek,
B. Filoun, M. Rollo, M. Dušek.
za KRK: hosté: zástupci VV atletiky
omluveni: J. Eichlerová
PROGRAM:
A)
Jednání se zástupci oddílu atletiky:
Informace předsedy o jednání a spolupráci s SK – 19.10. proběhne jednání
„PR“ oddílu – webové stránky - doplněny, příspěvky do ČBZ budou doplněny
Reko atletické dráhy_ VV TJ souhlasí se zadáním projektové dokumentace na reko
dráhy z prostředků pojistky za škodní událost v roce 2013. Následně bude
zpracován grant na MŠMT.
B)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Dotace z Programu III.; MŠMT pozastavilo
Programy na rok 2016:
P IV. podán prostřednictvím OTS ČUS
P VIII – změna metodiky, podává TJ přímo T: 16.11.
Dotace z Fondu sportu a primární prevence pro investiční záměr na osvětlení SH
v 1. kole nebyla podpořena.
Projektové dokumentace na atletiku ( viz výše) a nohejbalový areál – projektová
dokumentace. Jednání s městem o využití zbývající plochy hřiště (dopravní hřiště
termín podání grantu 30.11.)
Město vyhlásilo Výzvu k P 3 – investice, termín 16.11.2015
Stavební a majetková
Informace o Výzvách na zateplení SH podal M. Majer. Zatím nebyla žádná Výzva
zveřejněna.
Opravy TVZ: oprava střechy na KBD.
VV TJ projednala nový a levnější návrh na rekonstrukci sauny. Hmg. rekonstrukce do konce letošního roku, část investice bude podána na město do P3.
Kutilka
Informace o jednání SK, - M. Rollo( viz výše)
Finanční vypořádání za rok 2014 a předpoklad na 2015 bude podobné
Nízkoprahové centrum – spolupráce SK a oddílu atletiky je bez problémů
Město bude dělat vodovod na Kutilce, ulice Sokolská a Tuchorazská, jednání s 1.
SČV

Vnější vztahy
Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 2.11.2015 ČBZ má
vlastní rubriku SPORT. VV TJ opakovaně vyzývá oddíly k dodání seznamu akcí
zaříjen, případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a částí sezon. S článkem
je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Do říjnového přispěly oddíly tenisu, nohejbalu.)
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.
(úkol zůstává)
Informace z jednání zastupitelstva města s HZS o námitce J. Sýkory k územnímu
plánu. Stanovisko oddílu nohejbalu koresponduje s VV TJ, výstavba nového areálu
na hřišti u ZŠ.
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.
Partnerská smlouva s SK pro zajištění příměstských táborů a činnosti klubu Kutilka.
Město v pohybu – 30.11. koordinační schůzka. Podání grantu do Sportuj s námi.
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 předsedy a sekretariátu
VV TJ projednal i podněty z VH:
- podkladové materiály ( Zprávy, Stanovy, OŘ)
- dokumentace TJ – oblast historie. VV TJ doporučuje oslovit Ing. J. Holuba.
( úkol trvá)
Pasportizace zařízení TJ – evidence ČUS, bude do databáze doplněno dle pokynů
OTS.
Statutární zástupce P. Janík podepsal novou smlouvu s Českou pojišťovnou na
pojištění přetlakové haly na tenise.
Různé
Správa TJ zpracuje ve spolupráci s M. Rollem Směrnici k registraci, Směrnici pro
nakládání s osobními údaji a přihláškami členů do TJ a účastníků akcí pořádaných
TJ.

Termín dalšího jednání VV TJ, v 5.11. 2015 v 18.00 hod. v klubovně SH.
Pozvaný oddíl: Oddíl BK a basketbalu

Zapsal: P. Janík
Ověřila M. Chuchlová

