Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 12.11. 2015
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
Zváni:

P. Janík, M. Chuchlová, M. Majer, L. Vokáčová, J. Charouzek, P.
Sobíšek,
B. Filoun, M. Dušek
za KRK: - J. Eichlerová
hosté: S. Šaroch
omluveni: M. Rollo
PROGRAM:
A)
Jednání se zástupci oddílu BK a basketbalu:
VV TJ projednal text Zápisu ( září) a následné odpovědi S. Šarocha
VV TJ vzal na vědomí informace o činnosti BK a basketu
Spolupráce TJ a BK, oddílem basketu bude od 1.1.2016 v rovině řádného
člena TJ, dle Stanov TJ
B)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Dotace z Programu III.; MŠMT a OTS bez odezvy
Programy na rok 2016:
P VIII – změna metodiky, podává TJ přímo T: 16.11.
Jednání s městem o využití zbývající plochy hřiště (dopravní hřiště termín
podání grantu 30.11.). Jednání na městě proběhlo 26.10. Geometrické
zaměření a katastrální zápis má TJ městu předložit jako podklad jednání
zastupitelstva.
Město vyhlásilo Výzvu k P 3 – investice, TJ podá: REKO SAUNY,
VV TJ ustanovil výběrovou komisi
MŠMT vyhlásilo 4.11.2015 2. Výzvu k podání investičních akcí s termínem
zaslání 11.11.2015 !!! Na základě informací jde o využití vratek na probíhající
již investiční akce. Jak vidno, někdy mohou Programy a jejich Zásady jít
stranou.
Stavební a majetková
Informace o Výzvách na zateplení SH - M. Majer. Výzva bude zveřejněna
v průběhu listopadu.
Opravy TVZ: reko sauny
VV TJ projednal návrh na rekonstrukci sauny. Komise na dodavatele
technologií ve složení:
Předseda: M. Majer
Členové: M. Chuchlová
B. Filoun
L.Vokáčová

sdělila výsledky výběrového řízení. VV TJ souhlasí, aby společnost
EuroWellness jako dodavatele a zhotovitele technologií a pověřuje statutární
zástupce podpisem smlouvy.
Pro výběr nabídek na zhotovitele se komise řídila na základě poptávkového
řízení Směrnicí Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších změn a předpisů.
Kutilka
Vzhledem k nepřítomnosti M. Rolla
písemně před VV TJ v prosinci
Informace o jednání SK, - M. Rollo
Finanční vypořádání za rok 2015

budou výsledky jednání zaslány

Vnější vztahy
Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 7.12.2015
ČBZ má vlastní rubriku SPORT. VV TJ opakovaně vyzývá oddíly k dodání
seznamu akcí listopad, případně článků ze své činnosti, hodnocení akcí a
částí sezon. S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. (Do listopadového čísla
přispěl oddíly tenisu.) 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 OŘ
TJ.
( úkol zůstává)
Město v pohybu – 30.11. koordinační schůzka. Podání grantu do Sportuj
s námi do 23.11.2015.
M. Chuchlová podala informaci o jednání s JUDr. J. Markovou ohledně
duplicity vlastnictví pozemku Na Kutilce s M. Mrázkem.
P. Janík podal informaci o veřejné rozpravě na téma financování sportu
v regionech.
V prosinci město vyhlásí opět anketu Osobnost roku 2015. VV TJ se obrací na
oddíly se žádostí na nominace. Očekává se také stejná výzva od STČ kraje.
Ekonomická
Členové VV TJ vzali na vědomí informaci o finanční situaci TJ, stavy účtů, stav
čerpání rozpočtu – viz příloha, k podkladovým materiálům.
Oddíly jsou vyzvány, aby L. Vokáčové dodaly podklady pro vyúčtování akcí
(P2) i provozních ( P1) na město.
Info předsedy a sekretariátu
VV TJ projednal i podněty z VH:
dokumentace TJ – oblast historie. P. Janík oslovil P. Sobíška i J. Holuba a
dohodli se na zpracování témat: - historie vývoje TJ
složení výkonných výborů
historie sportovních areálů
Pasportizace zařízení TJ – evidence ČUS, bude do databáze doplněno dle
pokynů OTS. V současné době je již realizováno 95%.

VV TJ se obrací na oddíly se žádostí o součinnost s L. Vokáčovou při roční
inventarizaci majetku.
VV TJ souhlasí s řešením škodní události po akci Corridoor. Pro podobné
akce VV TJ požaduje uzavření smlouvy o pronájmu a souhlas s případným
podnájmem.
Různé
Správa TJ zpracovala ve spolupráci s M. Rollem Směrnici k registraci,
Směrnici pro nakládání s osobními údaji a přihláškami členů do TJ a účastníků
akcí pořádaných TJ. V současné době jsou přihlášky distribuovány do oddílů.
VV TJ doporučuje oddílu tenisu navrhnout člena do VV TJ za oddíl, který by
byl VV TJ kooptován do doby VH.

Termín dalšího jednání VV TJ, pondělí 14.12. 2015 v 18.00 hod. v klubovně SH
spojené s tradičním předvánočním setkáním s předsedy a hospodáři oddílů.

Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

