Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 25.8. 2016
Místo: klubovna SH
Čas: 18.30 hod.
Přítomni: P. Janík, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Majer, M. Rollo, J. Kokeš, B. Filoun,
P. Sobíšek
za KRK: J. Eichlerová,
Nepřítomni: M. Dušek, J. Charouzek
PROGRAM:
1. Kritéria pro rozdělení dotací od Města – 520.000 Kč, MŠMT P VIII 443.000 a P
IV. 105.000
Správa dostala za úkol vypracovat návrh rozdělení dotací dle uvedených kritérií. Tabulka byla
v příloze červnového Zápisu ke schválení per rollam. Vzhledem k tomu, že nikdo
neodpověděl, byl bod znovu zařazen na jednání VV TJ. VV TJ schvaluje rozdělení dotací do
oddílů dle tabulky navržené na základě kritérií.
Úkol pro oddíly: do 31.10. 2016 informovat VV TJ o čerpání finančních prostředků
Do 15.11. 2016 dodat Správě vyúčtování, s výjimkou akcí do 31.12.2016
B)
1. Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
 Projektová
 Programy MŠMT na rok 2016:
- P. IV –OTS Podepsáno rozhodnutí s ČUS, platba zatím neproběhla!!!
- P VIII. pro TJ je třeba vyvolat jednání s ATOM ( M. Rollo) + projekt „brannosti“
T. 5.9. M. Rollo
- 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. posunuto na 6.10.
( dále je tato investice řešena ve stavební a majetkové prac. skupině)
 Město: ZM schválilo v programu 1 – Podpora činnosti NNO částku 520.000 Kč pro
TJ – už je na účtu
 Do Fondu hejtmana byl prostřednictvím Business Benefit s.r.o. podán projekt na
rekonstrukci tenisových kurtů – zatím bez výsledku.
 RM doporučila ZM synergii fin. Prostředků ve výši 400 tis. Kč. Usnesení RM bude
součástí Příloh pro MŠMT, ZM bude schvalovat 14.9.2016.
 VV TJ pověřuje pracovní skupinu vypracování dotačních žádostí MŠMT, které by
měly být anoncovány do konce srpna. ( Program IV. a VIII.)
 Stavební a majetková
 Investiční akce: 22.8. VŘ veřejné zakázky – informace o účastnících, určení
vítěze, určení TDS a BOZP – Výsledky jsou k dispozici na sekretariátu.
1) VV TJ bere na vědomí výsledky VŘ na VZ.
2) VV TJ určuje vítězem VZ: Profil Plus, s.r.o.,Kašparova 478, 446006 Liberec
VI-Rochlice, IČO: 43225110
3) VVTJ pověřuje předsedu P. Janíka podpisem smlouvy s vítězem VZ
Další úkoly: Do 31.8. podpis smlouvy o dílo

5.9. – Dodání podkladů pro rozhodnutí na MŠMT - P. Janík
Informace o kontrolních dnech a průběhu stavby – na VV TJ M. Majer
V souvislosti s investiční akcí byly podány související žádosti s projektem.
K nahlédnutí jsou na sekretariátu TJ.
 Rozdělení úkolů a hmg investiční akce na reko nohejbalového areálu za SH a zázemí
v objektu ubytovny SH. – viz tabulka zaslaná zúčastněným po podpisu smlouvy.
 V souvislosti s tím dojde koncem srpna k přemístění kulečníku ze stávajících prostorů
do zpět do klubovny TJ.
 Řešení stávajícího areálu: - ukončení smlouvy
- přesun movitých věcí
 Přehled oprav přes prázdniny a další případné opravy ( žlab na dílně) proběhnou
v rámci rekonstrukcí střech na SH a výměn oken.
 J. Kokeš informoval o investiční akci oddílu tenisu. Správa zpracuje žádost na odbor
rozvoje ( Ing. E. Čokrtová) o pokácení smrčků, bránících vjezdu techniky do areálu.
 Stavba přetlakové haly se koná 1.10.
 Kutilka
 V současné době zůstává pro potřeby SK v platnosti stávající smlouva o pronájmu
sportovního zařízení Na Kutilce.
 SK - vítěz záměru města na využití areálu bývalého koupaliště.
 Tribuna na Kutilce je opravena, nyní se upravují doskočiště a dráha po akci Rock-Fest.
 VV TJ souhlasí s vypracováním projektové dokumentace a dokumentace do
provedení stavby Reko Kutilka pro potřeby grantu na MŠMT pro rok 2017.
 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do prázdninového dvojčísla Českobrodského zpravodaje je 5.9.
2016. S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. ( Soustředění, MR singl dorost
v nohejbalu, sauna, sdělení o omezení dopravy v ul. Želivského)
 10 výtisků ČBZ a programů KD Svět jsou 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. Totéž platí i pro web TJ ( aktuality, poděkování).
 VV TJ pověřuje Správu řešením obsahu nástěnek na budově SH (M. Málek již byl
osloven za Českobroďák z.s.) – nástěnky budou zrušeny a nahrazeny reklamním
panelem o wellness.
 Fórum města – dotazník AGORA, Výstupy z dotazníku je na webu města.
http://www.cesbrod.cz/
 Zahájení provozu wellness – propagace – reklama v ČBZ.

 Ekonomická
 E. Zhřívalová zpracovala odpověď na dopis OS ke kauze D. Potůčka a datovou poštou
byla soudu odeslána.
 V současné době má TJ hlavní účet a podúčty oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu,
atletiky, dotace. – Případné připomínky k pohybům na účtu řešte s ekonomkou
TJ, L. Vokáčovou.
 Informace ekonomky o finančním stavu pro ostatní oddíly a investičním fondu – viz
zaslaná příloha
 VV TJ určuje skupinu na inventuru pokladny ve složení: P. Janík, M. Chuchlová, M.
Vorlickou a J. Eichlerovou. T: 15.9. a 31.12.2016
 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
tréninků v SH do 31.8.2016.
 Úprava stanov a OŘ – M. Chuchlová a M. Rollo- bude doplněno obratem
Usnesení na web – P. Janík – splněno
 Doplnění informací ve Veřejném rejstříku Justice.cz
(https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=00663191) - splněno
 Informace o přístupu TJ na přímou aukci cen energií
 VV TJ na doporučení VOT souhlasí s pracovními úvazky na pozici správců J. Havlína
a J. Kokeše.
Různé
 Úklid horního hřiště Na Vyhlídce proběhne do 1.9.
 VV TJ pověřuje statutáry a tajemnici jednáním se ZŠ a městem o výpůjčce, případně
pronájmu hřiště Na Vyhlídce.
 Jednání TJ a učitelů TV 30.8.2016 od 10 hod. v klubovně SH
 VV TJ souhlasí s pronájmem hřiště Na Vyhlídce pro akci „ANO“ 27.9.2016.
 VH oddílu tenisu proběhne 12.11.2016 v klubovně tenisu
 P.Sobíšek informoval o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek 6.10. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH
Zapsal: Pavel Janík
Ověřila: M. Chuchlová

