Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 3.3. 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:
hosté: oddíl ASPV
omluveni: J. Charouzek, J. Eichlerová
PROGRAM:
A)
Jednání se zástupci ASPV se pro nepřítomnost zástupců ASPV neuskutečnilo a přesouvá
se na příští VV TJ.
B)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
Projektová
Programy MŠMT na rok 2016: P. IV – 15.3. do PV MŠMT
P VIII. 1.3. do PV MŠMT pro TJ schváleno 443 tis. Kč
!!!
Projekt do 512 – investice zatím neřešeny
MŠMT zveřejnilo nové metodické postupy pro Programy.
Kraj – žádost na investici do opravy střechy KBD a ubytovny nebyla pro formální
nedostatek akceptována.
Správa podá žádost do Programu č. 2 – Podpora akcí pro veřejnost. T: 4.3. VV TJ
žádala oddíly o zaslání podkladů do 29.2. 2016. U akcí je třeba vyhovět kritériím
( tradice, počet účastníků, prospěšnost). Ne vždy oddíly dodržely podmínky a tím
Správě komplikují zpracování dat.
Stavební a majetková
Opravy TVZ: reko sauny je před dokončením. Pro zajištění provozu je přijata
brigádnická výpomoc. Od středy 9.3 budou probíhat zátěžové testy. 14.3. od 16
hod. bud předání stavby a od 17 hod. slavnostní uvedení do provozu. Do konce
týdne proběhne záběhový režim. Ceník za saunu a vířivku bude na provozovně,
webu a Facebooku.
Do konce května je třeba zpracovat PD na rekonstrukci hřišť za halou a úpravu
ubytovny.
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.

VV TJ projednal spolufinancování proběhlých investic v areálu Kutilka SK Český
Brod a souhlasí s investičním příspěvkem pro SK ve výši 52 tis. Kč. Dále VV TJ
připomíná podmínky smlouvy ohledně spoluúčasti na investicích.
Vnější vztahy
Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 4. 4. 2016.
S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Do březnového čísla přispěla Správa.)
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. Často jsou zastaralé fotogalerie. Na
stránky TJ dodat OŘ TJ.
(
úkol
zůstává)
Město v pohybu – Návrhy akcí za oddíly T: 20.3. O výstupech z jednání
organizátorů akce 1.3. informovala M. Chuchlová.
Slavnostní vyhlášení osobností roku 2015 proběhlo 29.2.2016 od 17.30 hod. v
obřadní síni MěÚ. Za TJ byli oceněni: Matěj Vokáč, družstvo nohejbalistek, Bohumil
Filoun. Dát Zprávu a fotky na web TJ.
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.
Valná hromada OTS se bude konat 8.3. od 17 hod. v Kolíně. Za TJ se zúčastní P.
Janík.
( Podstatnou částí programu je schválení nových stanov.)
 Ekonomická
Členové VV TJ budou informováni o finanční situaci TJ, stavy účtů, stavu čerpání
rozpočtu – viz příloha vždy k termínům uzávěrky, tudíž budou zasílány předsedům
a hospodářům nezávisle na Zápisech VV TJ.
Duplicita členství a její řešení při výběru členských příspěvků bude dořešena
Směrnicí a následně na VH TJ Slavoj.
Kontrola VZP proběhla bez připomínek.
Info předsedy a sekretariátu
Oddílové příspěvky do VZ TJ za 2015 T: 15.3.2016 ( Zatím zaslal oddíl ASPV a
BK)
VH tenisu 2.4., před tím bude úklid přetlakové haly. VV TJ souhlasí s navrženým
postupem v případě neusnášeníschopnosti VH tenisu.
Ukliďme Pošembeří T: 12.3. -10.4. Oddíly nahlásí své požadavky k úklidu, aby
Správa mohla zajistit kontejnery z TS.

Různé
Informace o VH basketbalu. Nový předseda L. Šlégr, hospodář J. Nekolný.
Informace o řízení s D. Potůčkem.

Žádost Coridooru na pronájem SH 15. – 16.10. VV TJ upozorňuje na možnou kolizi
s termíny mistrovských soutěží a dále na uzavření smlouvy na pronájem SH a
příslušenství.
Opatření uložená HZS byla splněna, včetně opatření na tenise.
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek 21.4. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH.
Na programu bude především příprava VH TJ Slavoj. Do podkladových materiálů je
tedy třeba zařadit jednotlivé zprávy- předsedy, o hospodaření, KRK, apod.
Pozvaný oddíl: znovu ASPV
Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

