
Zápis    
 k jednání  VV TJ  

 
Den:  čtvrtek 4.2. 2016 
Místo: klubovna v SH 
Čas: 18.00 hod. 
 
přítomni:    P. Janík, M. Chuchlová,  M. Majer, L. Vokáčová, P. Sobíšek,  

M. Rollo, B. Filoun,  M. Dušek,  
                  za KRK:   J. Eichlerová 
                  hosté:  oddíl nohejbalu – J. Sýkora 
omluveni:  J. Charouzek, 
PROGRAM: 
A) 
Jednání se zástupci oddílu nohejbalu 

� J. Sýkora VV TJ informoval o činnosti oddílu a jeho dalších výhledech: 
- družstva mládeže ( dorost 1. liga), 

            -    příprava na investiční akci za halou, 
            -    dotace od svazu nohejbalu 
 
B) 
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin: 
� Projektová 

� Programy MŠMT na rok 2016:  P. IV je rozdělen na ČUS, nyní čekáme 
přerozdělení finančních prostředků z ČUS. 

                                                          P VIII. výsledky by měly být známy v březnu 
                                                          Projekt do 512 – investice byl podán v 
termínu 
 
 
� Kraj – podána žádost na investici do opravy střechy KBD a ubytovny.  
� Město vyhlásilo Výzvu pro podávání žádostí do Programu č. 2 – Podpora akcí 

pro veřejnost. T: 4.3. VV TJ žádá oddíly o zaslání podkladů do 29.2. 2016. 
Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 23.02.2016 od 17:30 hod. v 
zasedací místnosti A 

      u obřadní síně, nám. Husovo 70. 
 

� Stavební a majetková 
� Opravy TVZ: reko sauny, pokračuje generální oprava sauny a VV TJ na 

základě odmítnutí dotace z OPŽP schválil výměnu oken a stavební úpravy, 
které jsou řešeny Dodatkem s firmou. Harmonogram prací se tak prodlouží na 
termín ( 15.3.). 

 
� Kutilka 

� V současné době zůstává pro potřeby SK v platnosti stávající smlouva o 
pronájmu sportovního zařízení Na Kutilce. 

� Statutární zástupci a ekonomka podepsali Dohodu o narovnání vlastnických 
vztahů na duplicitní vlastnictví pozemků Na Kutilce s M. Mrázkem 
mimosoudním způsobem. Tím je areál Na Kutilce pro dotační potřeby 
nezatížen vlastnickými nejasnostmi. 



 
� 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. V březnu  Správa bude prezentovat saunu a i ASPV by mohlo 
představit své akce.)  

� 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 –Návrhy akcí za oddíly T: 3.3. Z časových důvodů bude další 

jednání organizátorů akce po jarních prázdninách (23.2. v návaznosti na 
seminář k P2). 

� Do ankety Osobnost roku 2015  VV TJ nominovalo družstvo žen oddílu 
nohejbalu a oddíl nohejbalu M. Vokáče. Slavnostní vyhlášení se bude konat  
29.2.2016 od 17.30 hod. v obřadní síni MěÚ. 

� 9.2. STČ kraj vyhlásil anketu o nejlepší sportovce kraje za rok 2015. VV TJ 
zaslal nominaci družstva nohejbalistek. Slavnostní vyhlášení bude 22.3. 
v Berouně. Více v případné pozvánce. 
 

• Ekonomická  
� Členové VV TJ byli informováni o finanční situaci TJ, stavy účtů, stavu čerpání 

rozpočtu – viz příloha, k podkladovým materiálům.   
� Doplnit- Příspěvky – revize duplicit 

                          Doklady od oddílů ve vztahu k hlášení DPH 
                          Cesťáky – nové taxy – viz příloha ( poslat přílohu) 

                      
 

� Info p ředsedy a sekretariátu  
�  Příprava VZ TJ za 2015 – je znovu zaslána osnova 
�  VH tenisu 30.1. byla z důvodu prázdnin odložena. Nový termín bude včas 

oznámen. 
 
 
 

Různé 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek  3.3. 2016 v 18.00 hod. v klubovn ě SH.  
 
Pozvaný oddíl: ASPV  
 

 Zapsal: P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 


