
Podklady     
 k jednání  VV TJ  

 
Den: úterý 19.4. 2016 
Místo: klubovna v SH 
Čas: 18.00 hod. 
 
Přítomni:   P. Janík, M. Chuchlová,  L. Vokáčová, P. Sobíšek, , B. Filoun,  M. Dušek,  

J. Charouzek,  
za KRK:   J. Eichlerová 

                  hosté: oddíl ASPV 
omluveni:  M. Majer, M. Rollo, J. Kokeš 
PROGRAM: 
A) 
Jednání se zástupci ASPV odloženo 
 
B) 
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin: 
� Projektová 

� Programy MŠMT na rok 2016:  P. IV – MŠMT zatím nezveřejněno, předpoklad 15.5.                                     
P VIII. pro TJ schváleno 443 tis. Kč, zatím ale 
Rozhodnutí nepřišlo, je třeba vyvolat jednání s 
ATOM       
Projekt do 512 – investice zatím neřešeny, prý 1. kolo 
do konce května 

 
MŠMT zveřejnilo nové metodické postupy pro Programy. 
 
Návrh na rozdělení prostředků MŠMT P VIII: 
35 % trenéři – 150.050 Kč 
30% mládež do 18 let – 132.900 ( 328/ dítě) 
15 projekt přípravek – 66 450  
20% vybavení nářadím a náčiním pro společné tréninky a hodiny TV – 88.600 
 
• Program č. 2  Město – podpora akcí 194.000 Kč. Oddílům bude dotace zaslána na 

základě vyúčtování.  Rozdělení viz tabulka 
oddíl  akce dotace v Kč 

oddíl atletiky 
5x veřejné atletické závody v 
KBD, 2x závod přípravek 

7500 

  
5xveřejných atletických halových 
závodů 

10000 

Oddíl nohejbalu,  MČR dorost singl 15000 

  
MR žen dvojic a trojic žen 

20000 

  
Pohár ČNS žen v nohejbalu 

6000 

  
Vánoční turnaj mužů a žen 2016 

10000 



  
Turnaj neregistrovaných hráčů 

3000 

Oddíl triatlonu,  
Českobrodská pečeť, 23. ročník 

4000 

  
Svatováclavský běh, 15. ročník 

9500 

  
Běh republiky Československé, 
15. ročník 

6000 

  
Českobrodská vánoční desítka, 
24. ročník 

4000 

Oddíl volejbalu, 13 
500Kč 

Memoriál Petra Blažka, 6. ročník 
7000 

  
Vánoční volejbalový turnaj, 22. 
ročník 

3000 

Oddíl tenisu,  
Soubor 3 celostátních turnajů 
ml+st žáků 

10000 

  

Soubor 2 celostátních turnajů 
Baby tenisu 

7000 

  
Posvícenský koláč, 27. ročník 

3000 

  
Turnaj manželských dvojic, 27. 
ročník 

3000 

Od. badmintonu,  

Náborové akce mladších žáků, 
Jarní a zimní turnaj 

3000 

Oddíl basketbalu,  
Českobrodský turnaj přípravek, 7. 
ročník 

8000 

  
Vánoční Čunča, 43. ročník 

5000 

  
Národní finále dívek U 12 

50000 

 
� Správa podá žádost do Programu č. 1 – Podpora činnosti NNO T: 29.4. Oddíly 

dodají podklady do 22.4. 
 
�  Monitorovací zprávy za projekty na Kutilce pro MAS byly odeslány. 
 

� Stavební a majetková 
� Opravy TVZ: Sauna dokončena a slavnostně 14.3. otevřena. Následná propagace 

v ČBZ i na webech TJ a města. Celkové náklady díky rozšířeným stavebním pracím  
byly  2,3 mil Kč. Podrobný rozpis v příloze Podkladů VV TJ. 



� Do konce května je třeba zpracovat PD na rekonstrukci hřišť za halou a úpravu 
ubytovny. ( viz metodický materiál MŠMT). 

� VV TJ bere na vědomí potřebu rekonstrukce kurtů 1-3 na tenise, které bude dělat oddíl 
ve vlastní režii. Oddíl hledá možnosti Fondu hejtmana. 

� VV TJ  souhlasí se žádostí RWE na rekonstrukci přípojky, která se bude realizovat 
z prostředků RWE. 

 
� Kutilka 

� Bod odložen pro nepřítomnost M. Rolla. V současné době zůstává pro potřeby SK 
v platnosti stávající smlouva o pronájmu sportovního zařízení Na Kutilce. 

�  
� Vnější vztahy  

 
� Uzávěrka příspěvků do dalšího Českobrodského zpravodaje je 2. 5. 2016.  S článkem 

je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Do dubnového čísla přispěly  Správa – sauna, 
nohejbal, tenis, basket.)  

� 10 výtisků ČBZ je vždy k dispozici na recepci TJ, zvážit i tenis. 
� 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.  
� Konkrétní kontrola na VV TJ. 

� VV TJ pověřuje Správu řešením obsahu nástěnek na budově SH ( nutno oslovit 
z.s. Českobroďák) 

� Město v pohybu – Návrhy akcí za oddíly a Program viz příloha. Jednání 3.5. na městě 
Administrátor akce TJ obdrží od města 120.000Kč. 

o Informace pro Sportuj s námi zaslána a je na webu TJ.  
� Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců STČ kraje proběhlo 22.3. v Berouně. 

Družstvo nohejbalistek obsadilo za BK Nymburk druhé místo v soutěži družstev. 
Blahopřejeme ještě i touto cestou k úspěchu.  

� Valná hromada OTS se konala 8.3. v Kolíně. Za TJ se zúčastnil P. Janík. 
o VH schválila nové stanovy OTS ( z.s.) a proběhly doplňující volby do revizní 

komise. 
 

� Ekonomická  
� Členové VV TJ byli informováni o finanční situaci TJ, stavu 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 – prolonguje se.   

� Informace k ekonomické části Výroční zprávy TJ za rok 2015 
� VV TJ souhlasí  se snížením záloh na energie.  
� Informace o kontrolních hlášeních DPP. 

 
� Info předsedy a sekretariátu 
� Připomínky k VZ TJ za 2015 ( zaslána v příloze). 

Dílčí připomínky: - nedodržené termíny 



                                                    body osnovy 
                                                    fonty 
                                                    fotografie 
Zaslané připomínky: L. Vokáčová 
                                  BK + basket 8.2 a 8.3  
Závěrečná redakce proběhla po VV TJ a je k dispozici na webu TJ. Jeden výtisk je na 
recepci a druhý je přílohou žádosti na město. 

� Informace o VH tenisu  a VTO  
Vyjádření VV TJ k návrhům VTO: 

- VV TJ akceptuje nového správce areálu p. Havlína, napůl úvazku. Smlouvu 
podepíší J. Kokeš a P. Janík.   

- VV TJ akceptuje realizaci akce 14.5. na tenise ( J. Strnad). 
- Nemá námitek  na investiční akci – reko kurtů 1-3 z vlastních zdrojů oddílu. 
- VV TJ souhlasí s revitalizací zeleně u kurtů, s tím, že na OŽPZ bude zasláno 

oznámení po skončení akce. Podklady zašle J. Kokeš co nejdříve. 
 

� Ukliďme Pošembeří T: 12.3. -10.4. Správa  podá celkovou zprávu na MAS Pošembeří. 
a zveřejní ji na webu TJ. 

 
Různé 

 
� Příprava VH 

- Termín: návrh od 18 hod. 26.5. 2016 ( po akci  Město v pohybu) 
- Místo konání: klubovna na tenise  

                                    -   na adresu janik@cesbrod.cz: Zašlete zprávy v elektronické podobě do 10.5.2016 a 
budou schváleny následně per rollam.  

                                         Schválení Zpráv do VH  (viz Program VH) 
� Zpráva předsedy o činnosti TJ za 2015 a výhled na 2016 ( Janík) 
� Zpráva o hospodaření za 2015 + rozpočet na 2016  ( Vokáčová) 
� Zpráva KRK ( Eichlerová) 
� Zpráva za Správu ( Chuchlová) 
� Vize TJ do 2018 ( Janík) 
� Úprava Organizačního řádu ( M. Rollo) 

                             - Rozeslání pozvánek: V přílohách zápisu z dubna a května 2016 ( řešeno přílohou zápisu) 
                             - Administrativní část: řízení VH – M. Rollo (+ příprava projekce) 
                                                                 zápis (mandátová komise) – M. Dušek + J. Charouzek 
                                                                 usnesení (návrhová komise) – M. Majer + S. Šaroch 
                                     

� Do VH připravit úpravu O Ř TJ. ( zaslat připomínky do 5.5. 2016) 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek  26.5. 2016 v 18.00 hod. v klubovně tenisu, po 
skončení VH. 
 

 Zapsal: P. Janík  

Ověřila: M. Chuchlová 

 

Přílohy: 



P O Z V Á N K A 
na valnou hromadu  

TJ Slavoj Český Brod, z.s. 

 

V návaznosti na jednání VV TJ ze dne 19.4. 2015  Vás zvu na  valnou hromadu  
TJ Slavoj Český Brod, z.s, které se koná  

 
ve čtvrtek 26 . května 2016 v  klubovn ě tenisu od 18.00 hodin. 

 

Program jednání VH: 

 Uvítání a úvodní informace    

1. Volba mandátové a návrhové komise  

2. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2015 výhled na rok 2016 

3. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období 

4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 

5. Zpráva revizní komise  

6. Revize základních dokumentů TJ ( Organizační řád, Směrnice, Vize) 

7. Diskuse 

8. Přestávka + příprava usnesení 

9. Zprávy mandátové a návrhové komise 

10. Usnesení a závěr  

                                               

Žádám předsedy oddílů, aby pozvánku rozeslali dle zastoupení oddílů na VH, viz klíč 
„zastoupení oddílů“ v příloze, dalším svým oddílovým zástupcům.  

 Doporučuji všem zástupcům oddílů, aby se seznámili před VH s Výroční zprávou TJ 
za rok 2015 a základními dokumenty TJ ( www.tjslavojcb.cz).        

S pozdravem 

                                                                                               Pavel Janík v.r. 

                                                                                     předseda výkonného výboru TJ 



Příloha:  

Zastoupení oddílů na VH: ( upraveno dle VZ TJ 2015) 

 

oddíl Po čet členů Přepočet 1:15  Počet delegát ů 
 ( max. 5) 

Atletika 124 8,2 5 

ASPV 53 3,5 4 

Basketbal 89 5,9 5 

Biliard 6 0,4 1 

Kopaná 9 0,6 1 

Nohejbal 73 4,8 5 

TOM 120 8 5 

Triatlon 8 0,5 1 

Tenis 188 12,5 5 

Volejbal 25 1,6 2 

Badminton  16 1,06 1 

Celkem členů 
v oddílech v četně 
duplicit 

720 Delegátů 
celkem 

35 

 

 

 

 
 

 

 


