
Zápis      
 k jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek 23.6. 2016 
Místo: klubovna SH 
Čas:  17 hod. jednání Finanční pracovní skupiny  
         18.30 VV TJ (po skončení Finanční pracovní skupiny)  
 
Přítomni:   P. Janík, M. Chuchlová,  L. Vokáčová,  M. Dušek,  

M. Majer, M. Rollo, J. Kokeš, B. Filoun 
za KRK:    

                  omluveni:   J. Charouzek, J. Eichlerová, P. Sobíšek 
                 hosté: na část A  J. Sýkora, S. Kosík, J. Nekolný 
 
PROGRAM: 
A) Finanční pracovní skupina: 

1. Kritéria pro rozd ělení dotací od Města – 520.000 Kč, MŠMT P VIII 443.000 a P 
IV. 105.000 
Skupina vyšla z podkladů M. Majera, které byly zaslány VV TJ, předsedům a 
hospodářům.  Pracovní skupina (PS) se shodla na následujících kritériích a postupu 
přerozdělení dotací, které jsou primárně určeny na mládež, trenéry a provozní náklady, 
včetně oprav.  
Kritéria:  
1) Pokrytí mandatorních výdajů Správy 
2) Pokrytí nákladů na SH 
3) Počet členů do 26 let a nad 60 let 
4) Trenéři a s tím spojená jejich kvalifikace 
5) Příspěvek na opravy areálů ( tenis, Kutilka, nohejbal) 
6) Specifičnost příjmů a nákladů oddílu tenisu 
7) Oddíly bez mládeže a trenérů nebudou z dotací podpořeny 

 
         Správa dostala za úkol vypracovat návrh rozdělení dotací dle uvedených kritérií. 
Tabulka je v příloze Zápisu a žádám členy  VVTJ o hlasování per rollam do 10.7.2016. 
 

Informace ekonomky pro oddíly 
� VV TJ souhlasí se založením podúčtu pro oddíl atletiky. 

Pro dispozice s účtem: Milan Rollo – předseda oddílu atletiky, Lucie Vokáčová – 
ekonom TJ. 

� Pro nahlížení: Pavel Janík – předseda VV TJ, Marcela Chuchlová – tajemnice TJ, 
Stanislav Kosík a Jana Čokrtová – hospodáři oddílu atletiky. 

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

� Programy MŠMT na rok 2016:  
- P. IV –OTS zasílala ČUSu doplňující informace, Rozhodnutí do konce června - částka 
105 tis.!!! 

- Třetí Výzva – na navýšení částky je přes ČUS do 1.7. nerealizovatelná 
-  P VIII. pro TJ  je třeba vyvolat jednání s ATOM ( M.   Rollo)  + projekt „brannosti“    
 



- Projekt do 512 – investice 5.895 000 Kč na revitalizaci areálu  nohejbalu a reko SZ. 
20% spoluúčast TJ: Návrh řešení spoluúčasti TJ- nohejbal a následně provozního 
řádu a správy areálu T: 25.8. 
( dále bude tato investice řešena ve stavební a majetkové prac. skupině) 

  Úkoly k projektu:  
1) VV TJ jmenuje do Hodnotící komisi veřejné zakázky na zhotovitele díla 

Rekonstrukce areálu nohejbalu a rekonstrukce sociálního zázemí  ve složení:  
M. Majer, M. Chuchlová, P. Janík ( statutár), B. Filoun, J. Sýkora ( předseda 
nohejbalu). VV TJ souhlasí, aby veřejnou zakázku (VZ) zpracovala na základě 
smlouvy o dílo firma: Advokátní kancelář JANÁK, ZEITHAML & spol. - Pobočka 
Praha, IČO 66200539. 

     VV TJ odsouhlasí výsledky VZ per rollam.   Termín do 10.8.2016 
 

2) VV TJ v návaznosti na podmínky dotace MŠMT pověřuje L. Vokáčovou 
zřízením samostatného podúčtu  TJ – Dotace MŠMT na revitalizaci 
nohejbalového areálu 2016 pro příjem dotace. Dispoziční právo: P. Janík, M. 
Chuchlová, L. Vokáčová. 

 
� Město: ZM schválilo v programu 1 – Podpora činnosti NNO částku 520.000 Kč pro TJ 
� Do Fondu hejtmana byl prostřednictvím Business Benefit s.r.o. podán projekt na 

rekonstrukci tenisových kurtů. 
� RM doporučila ZM synergii fin. Prostředků ve výši 400 tis. Kč. Usnesení RM bude 

součástí  Příloh pro MŠMT 
� Sportuj s námi – Vyhodnocení: 

https://docs.google.com/forms/d/16tkvUkz9eUETCT0gskkhlaawDDDCiKiMjCTig6A
7v8g/viewform 

 
 

� Stavební a majetková 
� Rozdělení úkolů a hmg investiční akce na reko nohejbalového areálu za SH a zázemí 

v objektu ubytovny SH. 
� Řešení stávajícího areálu: - ukončení smlouvy 

- přesun movitých věcí 
� Informace k opravě tribuny na Kutilce. 
� Přehled oprav přes prázdniny 

 
 
� Kutilka 

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

� SK grant nezískalo, při jednání s SK  navrhnout realizaci vodovodní a kanalizační 
přípojky. 

 
� Vnější vztahy  

 
� Uzávěrka příspěvků do prázdninového dvojčísla Českobrodského zpravodaje je1.8. 

2016.  S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. (nohejbal, )  
� 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/  do 26.6. 

       

� Ekonomická  
� Informace 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.    

�  E. Zhřívalová informovala VV TJ o stavu věcí a dalšího postupu v kauze D. Potůčka. 
VV TJ ji pověřil zasláním informace na příslušný soud ohledně neplnění rozhodnutí 
soudu D. Potůčkem. 
 

� Info předsedy a sekretariátu 
� Rozvrh hodin v SH a činnost sportovně- metodické pracovní skupiny (dohody mezi 

BK a nohejbalem x Organizační řád TJ). VV TJ žádá oddíly o zaslání návrhu jejich 
trénink ů v SH do 31.8.2016. 

 
� Úprava stanov a OŘ – M. Chuchlová a M. Rollo 

                                                                    Usnesení na web – P. Janík 
� Hodnocení akce Město v pohybu – zapojení oddílů 

- Vyúčtování je hotové 
- článek do ČBZ a reg. TV (https://youtu.be/0tOHlHdDj2s ) 

 
� Cirkus na hřišti u ZŠ – PER ROLLAM. Byla dohoda, že v období, kdy školy užívají 

hřiště, nebudou tyto atrakce na ploše provozovány.  
  
� Ukliďme Pošembeří T: 12.3. -10.4. Správa podala celkovou zprávu na MAS 

Pošembeří  a zveřejní ji na webu TJ. 
 
� elektronické zasílání ubytovaných cizinců je zprovozněno. 

 
Různé 

 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek  25.8. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH 
 
Na přípravný týden domluvit jednání s vyučujícími TV. 

Zapsal:   P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 


