
Zápis    
 z jednání  VV TJ  

 
Den:  čtvrtek 14.12. 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. Rollo 

                  za KRK:    
                  hosté:  předsedové a hospodáři oddílů: J. Kokeš, S. Kosík, S. Šaroch, L. 

Cibulková 
omluveni:  M. Dušek,  J. Eichlerová 
PROGRAM: 
A) 
Hodnocení pln ění úkol ů z VH TJ Slavoj: 
Byly projednány jednotlivé body Usnesení VH s následujícími poznámkami:   
 

• Dokončením tvorby vize TJ na další období, včetně činností pracovních 
skupin. 
- Řízení TJ a oddílů + personalistika Správy 
- Právní aspekty činnosti oddílů ( pobočné spolky, přidružené členství) 
- Ekonomické zabezpečení oddílů: dotace:  pro TJ 
                                                                           pro oddíly  ( BK, svazy) 
                                                             Příspěvky + sponzorské dary 
                                                                   Možnosti dalších příjmů 

(Střediskové          
hospodaření?) 

-   Podpora činnosti oddílů, trenérů, mládežnických kategorií 
-   Investice a opravy sportovních areálů: 

                                                                                     SH + prostor za halou 
                                                                                      Nohejbal 
                                                                                      Kutilka 
                                                                                      Tenis   

- Zápisy z jednání výborů oddílu 
            K uvedeným poznámkám se mohou oddíly vyjád řit do konce ledna  

• Sledovat situaci ve sportovním dění – připravit novou registraci Stanov.  
             Splněno 

• Ve spolupráci s ekonomickou komisí a KRK každé čtvrtletí revidovat rozpočet 
a případně upravit rozpočet v návaznosti na získané dotační tituly na provoz 
TJ. 
Zápisy KRK nebyly k dispozici. Rozpočtová opatření a ekonomické informace 
jsou pravidelným bodem na VV TJ. 

 
• Projednávat požadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a 

materiálním zabezpečením. Koordinovat střediskové řízení. K těmto jednáním 
přizvávat předsedy oddílů. 
Jednání s oddíly: tenis, atletika, BK 
Výroční jednání oddílů: termíny ( 30.1. tenis) 



• Připravit projekty pro Výzvy na rok 2016 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro 
investiční akce připravit projektovou dokumentaci.   
MŠMT: Program IV. a VIII. byl odeslán 
              Investice vyhlášeny- do 31.1. : Jaké projekty do nich?  Projedná VV 
TJ 7.1.2016. Návrh Kutilka prostřednictvím SK, nohejbal – TJ. 
Kraj: od 14.1. do 1.2.2016 (http://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/30 
        Znovu požádat o osvětlení v hale a vzduchotechniku         
Město:  P1, P2, P3 – upřesnění kritérií, finanční objem Fondu pro podporu 
sportu, kultury a volného času ( Loterijní zákon od 2017?) 

• Dořešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod. 
Informace M. Rolla o stavu jednání  
Informace o jednání s M. Mrázkem 

• Věnovat pozornost přípravě trenérů, způsobu jejich odměňování a náboru 
nových členů.  
Vyčleněné prostředky z dotace města a z Programu VIII MŠMT v roce 2016 

• Propagovat činnost TJ a oddílů, jejich úspěchy, prostřednictvím informačních 
zdrojů TJ (internet, plakáty, Výroční zpráva), ale i Města (zejména 
Českobrodského zpravodaje) a regionálního tisku. 
Přehled článků za TJ a oddíly, akce pro veřejnost, 

• Ve spolupráci s městem uspořádat akce pro veřejnost.  
Akce v roce 2015 podpořené městem, Město v pohybu 2016 

• Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 
Pracovní skupina P. Sobíšek a J. Holub dostala  3 tematická zadání 

• Řešit grafický manuál TJ. 
Informace ze Správy TJ – zatím finančně nákladné 

• Řešit majetkové vyrovnání s HZS po odchodu oddílu nohejbalu z pozemků za 
nemocnicí v roce 2016. 
Informace od právničky 

• Ve spolupráci s oddílem nohejbalu zahájit jednání o sdružené investici 
s městem na výstavbu multifunkčního areálu v prostoru hřiště u ZŠ Žitomířská. 
Informace o jednání s městem o využití areálu za ZŠ 

 
VH ukládá KRK: 
 

• Zlepšit kontrolní činnost a respektovat mechanismy kontroly. 
Počet kontrol:  bude dodáno o 7.1. ( neúčast KRK na jednání) 

 
VH ukládá oddílům: 
 

• Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 
• Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů. 
• Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31. 12. stav členské základny 

včetně rodných čísel. ( Zatím upřesnily oddíly nohejbalu a basketbalu – třeba 
bezodkladně doplnit!!!) 

• Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 
• Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů. 

Stav k dnešnímu dni: VV – tenis, ASPV, BK,  
• Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně 

fotodokumentace. 



T: 31.1. 2016  
Návrh sankcí za nesplnění termínu. 

VH doporučuje oddílům:  
 

� sledovat informace na www.tjslavojcb.cz včetně GS a elektronicky 
zveřejňovaných analytických údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích 
oddílů. 

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

� Dotace z Programu III.; MŠMT  a OTS bez odezvy 
� Dodatečná Výzva na investice 4.11. a 11.11 uzavírka 
� Programy na rok 2016:  Podány projekty na MŠMT Program IV: a VIII. 
                                             Projekt do 512 – Nohejbal / SK – Kutilka 
� Kraj: 14.1.-1.2.2016 příjem žádostí 
� Jednání s městem o využití zbývající plochy hřiště (dopravní hřiště termín 

podání grantu 30.11. - nepodáno). Předložit dopis pro RM a ZM, jako podklad 
jednání zastupitelstva. 

� Město vyhlásilo Výzvu k P 3 – investice, na reko technologií SAUNY jsme 
obdrželi 302 tis. Kč,  

 
� Stavební a majetková 

� Informace o Výzvách na zateplení SH  - M. Majer.  
� Opravy TVZ: reko sauny, HMG výměny technologií 

 
� Kutilka 

Termín dalšího jednání M. Rolla s SK prob ěhne do 7.1.   
 
� Vnější vztahy  

 
� Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 4.1.2016. 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 prosincového čísla 
přispěl VV TJ.)  

� 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 – do 15.1.2016 Návrhy akcí ( 
viz osnova).  



� V prosinci město vyhlásí opět anketu Osobnost roku 2015. VV TJ navrhuje 
družstvo žen oddílu nohejbalu. Dále se obrací na oddíly se žádostí na 
nominace. Očekává se také stejná výzva od STČ kraje. 

  
• Ekonomická  

� Členové VV TJ byly informováni 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. T: 31.12. 2015 ( na město je T: 15.1.2016). 

� VV TJ akceptoval prolongování Dohod o provedení práce i na rok 2016. 
� VV TJ  souhlasí s využitím úrokové částky 57 tis z půjčky V+T pro potřeby 

oddílu nohejbalu. 
 
 

� Info p ředsedy a sekretariátu  
�  VV TJ projednal i podněty z VH: 
�  L. Vokáčová projednala s přítomnými zástupci oddílů  roční inventarizaci 

majetku. 
 
Různé 

� VV TJ  doporučuje oddílu tenisu navrhnout člena do VV TJ za oddíl, který by 
byl VV TJ kooptován do doby VH. Bude předmětem jednání valné hromady 
tenisu 30.1.2016. 

� VV TJ na základě žádosti Správy souhlasí s využitím SH i pro trénink a 
přípravná utkání mládeže ve futsalu. Trenéři i hráči budou poučeni o 
provozním řádu SH. 

� B. Filoun upozornil na úklid nářadí v KBD při němž je nutné dbát na ochranu 
umělého povrchu KBD, aby nedocházelo ke škodám. 

 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek  7.1. 2016 v 18.00 hod. v klubovn ě SH.  
Pozvaný oddíl: Triatlon   
 

VV TJ přeje všem členům a příznivcům TJ hodně štěstí, spokojenosti a pohody nejen 
při sportu, ale i v osobním životě. 

 

 Zapsal: P. Janík 

 Ověřila: M.Chuchlová 

 

 


