Zápis
k jednání VV TJ
Den: čtvrtek 7.1. 2016
Místo: klubovna v SH
Čas: 18.00 hod.
přítomni:

P. Janík, M. Chuchlová, M. Majer, L. Vokáčová, J. Charouzek, P.
Sobíšek,
M. Rollo,
za KRK:
hosté: oddíl triatlonu – V. Čokrt
omluveni: B. Filoun, M. Dušek, J. Eichlerová
PROGRAM:
A)
Jednání se zástupci oddílu triatlonu
V. Čokrt VV TJ informoval o činnosti oddílu a jeho dalších výhledech
VV TJ projednal možnosti financování oddílu a akcí podpořených městem
B)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Programy MŠMT na rok 2016: P. IV a P VIII. podány MŠMT T:P IV. již
rozdělen – nyní čekáme na informaci z OTS. P VIII. do 29.2. v PV MŠMT
rozesílat bude do konce dubna
Projekt do 512 – investice T: 31.1.2016
VV TJ projednal možnosti a následně na základě dohody s SK a oddílem
nohejbalu rozhodl takto:
• Investiční záměr TJ Slavoj bude podán na rekonstrukci bývalých kurtů za
halou. Jako zázemí bude sloužit bývalá ubytovna. Toto řešení je výrazně
lacinější a v minimální realizaci jej zvládne i Správa ze svých zdrojů.
• VV TJ souhlasí s podáním žádosti SK :

V souvislosti se žádostí byla podána žádost na město Žádost o synergii
veřejných prostředků, kterou ZM 20.1.2016 schválilo.
Kraj: 14.1.-1.2.2016 příjem žádostí
VV TJ vyhodnotil možnosti financování zateplení SH z programu OPŽP jako
nevýhodné a rozhodl, že žádost na kraj bude na dotaci havarijního stavu
střechy.
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 se v současné době stává bezpředmětným a výhledově
TJ nabídne tuto plochu městu k odkoupení.
Stavební a majetková

Opravy TVZ: reko sauny, začala generální oprava sauny a VV TJ na základě
odmítnutí dotace z OPŽP schválil výměnu oken a stavební úpravy, které
budou brány jako vícepráce a budou řešeny Dodatkem s firmou.
Harmonogram prací se tak prodlouží na termín po jarních prázdninách (
15.2.).
Kutilka
Termín dalšího jednání M. Rolla s SK proběhl následně po jednání VV TJ a oddíl
atletiky se dohodl s SK o projektové činnosti, s tím, že žádost o dotaci na atletický
ovál se o rok odsouvá.
V současné době zůstává pro potřeby SK v platnosti stávající smlouva o
pronájmu sportovního zařízení Na Kutilce.
Info o jednání s p. Škodou.

Vnější vztahy
Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 7. 3. 2016.
S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. (Do únorového čísla přispěl
nohejbal. Bylo by dobré prezentovat saunu.)
Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz zasílat rozpisy soutěží a
jednotlivé akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě (zejména
basket – nyní ++!).
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). Z časových důvodů bude další jednání po jarních prázdninách (
mezi 15.- 20.2.)
V prosinci město vyhlásilo opět anketu Osobnost roku 2015. VV TJ nominuje
družstvo žen oddílu nohejbalu a oddíl nohejbalu M. Vokáče. Zaslání anketního
lístku – Správa. Dále se VV TJ obrací na oddíly se žádostí na další nominace
do 31.1.2016
Vyhlášení 29.2. v 17.30hod. v obřadní síni.
Očekává se také stejná výzva od STČ kraje během února.
Jednání u JUDr. J. Markové s M. Mrázkem o mimosoudnímn vyrovnání ve
případě duplicitního vlastnictví Na Kutilce.
Jednání s KČT.
•

Ekonomická
Členové VV TJ byli informováni o finanční situaci TJ, stavy účtů, stavu čerpání
rozpočtu – viz příloha, k podkladovým materiálům.
VV TJ souhlasí se zřízením podúčtu pro oddíl basketbalu. Zajistí L. Vokáčová,
P. Janík, T. Hor aj. Nekolný. K 26.1. je podúčet již založen.

Info předsedy a sekretariátu
Příprava VZ TJ za 2015 – je znovu zaslána osnova
VH tenisu 30.1. se z důvodu prázdnin odkládá. Nový termín bude včas
oznámen.
Stav členské základny k 31.12. je 708 členů, z toho 384 dětí do 15ti let, 54
dětí ve věku od 15 do 18 let a 46 mladých členů do věku 26 let. Oddíly dodaly
aktualizovanou členskou základnu, nicméně u části členské základny chybí
odevzdat přihlášky členů a nemají tedy v databázi doplněné kontaktní údaje.
Oddíl tenisu nedodal u několika členů rodná čísla, která průběžně doplní.
Členská základna je evidována a sečtena pouze s členy, kteří mají platná
rodná čísla.

Různé
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek 3.3. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH.
Pozvaný oddíl: ASPV
Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

