
Zápis     
 k jednání  VV TJ  

 
Den: čtvrtek 26.5. 2016 
Místo: klubovna na tenise 
Čas: po skončení VH  
 
Zváni:   P. Janík, M. Chuchlová,  L. Vokáčová, P. Sobíšek, ,  M. Dušek,  

J. Charouzek, M. Majer, M. Rollo, J. Kokeš 
za KRK:   J. Eichlerová 

                  omluveni:   B. Filoun 
                 hosté: L. Šlégr – předseda BK 
PROGRAM: 
A) 

� Hodnocení VH – rozdělení úkolů: Úprava stanov o OŘ – M. Chuchlová a M. Rollo 
                                                                    Usnesení na web – P. Janík 

� Hodnocení akce Město v pohybu – zapojení oddílů 
                                                                     vyúčtování 
                                                                     článek do ČBZ a reg. TV 

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

� Programy MŠMT na rok 2016:  P. IV – MŠMT zatím zveřejněno celkem pro ČUS 30 
mil. Kč ( 2015 – 20 mil. Kč).                                                                                        
P VIII. pro TJ na účet přišlo 443 tis. Kč, ale 
Rozhodnutí nepřišlo, je třeba vyvolat jednání s 
ATOM ( M. Rollo)      
Projekt do 512 – investice zatím neřešeny, prý 1. kolo 
do konce května 

 
MŠMT zveřejnilo nové metodické postupy pro Programy. 
 
VV TJ rozdělí z prostředků MŠMT P VIII: 
35 % trenéři – 150.050 Kč 
30% mládež do 18 let – 132.900 Kč ( 328/ dítě) 
15 projekt přípravek – 66 450 Kč ( lze i oddílově, ale doložit, že jde o všeobecnou 
přípravu) 
20% vybavení nářadím a náčiním pro společné tréninky a hodiny TV – 88.600 Kč 
 

�   Správa podala žádost do Programu č. 1 – Podpora činnosti NNO. RM doporučila ZM pro 
TJ schválit ve výši 520 tis. ZM zasedá 15.6.2016 
Návrh VV TJ na rozdělení: 
Provoz –   energie  ( cca 185tis.) 

- opravy  (cca 100 tis.) 
- Správa  ( cca 100 tis.) 

 
Činnost  - dle počtu členů do 26 a nad 65: tradičně 150 Kč  ( cca 55 tis., bez ATOM –                         

řešeno grantem MŠMT) 
- Trenéři: 50:50 ( oddíl – město) (cca 80 tis.) 



� Připomínka zástupců basketu o neúměrném rozdělení pro oddíly a TJ.  
Absence činnosti pracovní finanční skupiny, která by měla dát návrh. Proto na 23.6. 
od 17 hod. do klubovny SH předseda VV TJ svolává jednání k otázce financování TJ a 
rozdělení dotací zástupce všech oddílů ( nejlépe hospodáře), kteří vypracují pro VV TJ 
financování TJ a dotační příspěvky. Následně bude návrh projednávat VV TJ. 
 
 

� Stavební a majetková 
� Do konce května je třeba zpracovat PD na rekonstrukci hřišť za halou a úpravu 

ubytovny. ( viz metodický materiál MŠMT). 
� Informace k opravě tribuny na Kutilce. 
�  

� Kutilka 
� 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 6.6. 2016.  S článkem 

je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Dodat Město v pohybu, VH TJ)  
� 10 výtisků ČBZ je vždy k dispozici na recepci TJ a v klubovně na tenise. 
� 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. Úkol 
trvá. 

  
� VV TJ pověřuje Správu řešením obsahu nástěnek na budově SH (M. Málek již 

byl osloven za  Českobroďák z.s.) 

� Fórum města – dotazník AGORA, předseda se obrací na všechny členy TJ se žádostí 
o vyplnění dotazníků. Informace na http://www.cesbrod.cz/  od 20.6. 

       

� Ekonomická  
� Členové VV TJ obdrželi tabulku 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 je dořešena usnesením 
VH. De facto, každé členství se platí.   

� Na vyžádání Správa TJ zašle ekonomické podklady pro jednání hospodářů 23.6. 
Nejpozději do 20.6. 

� Vyvolat jednání s E. Zhřívalovou ohledně dalšího postupu v kauze D. Potůčka. 
 

� Info předsedy a sekretariátu 
� VZ  je k dispozici na webu TJ. Jeden výtisk je na recepci a druhý je přílohou žádosti 

na město. 
� VV TJ zaslal oznámení na město o revitalizací zeleně u kurtů. 



 
� Ukliďme Pošembeří T: 12.3. -10.4. Správa  podala celkovou zprávu na MAS 

Pošembeří  a zveřejní ji na webu TJ. 
� elektronické zasílání ubytovaných cizinc ů – el. podpis na poště, vyřídí M. Rollo 

 
 
Různé 

� Upozornění ASPV o ztrátách míčů. 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek  23.6. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH 
 
Jednání hospodářů: 23.6. v 17 hod. v klubovně SH 
 
 Zapsal: P. Janík  

Ověřila: M. Chuchlová 

 


