Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 6.10. 2016
Místo: klubovna SH
Čas: 18.30 hod. ( od 18 hod. pro VV TJ proběhla prohlídka stavby nohejbalového areálu)
Přítomni: P. Janík, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Rollo, J. Kokeš, B. Filoun, P. Sobíšek,
M. Dušek, J. Charouzek
za KRK:
Omluveni: M. Majer, J. Eichlerová,
PROGRAM:
1. Rozdělení dotací od Města – 520.000 Kč, MŠMT P VIII 443.000 a P IV. 105.000
Úkol pro oddíly: do 31.10. 2016 sdělit stav oddílů pro 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 : odesláno vyúčtování dotace
- P VIII. M. Rollo informoval VV TJ o jednání s ATOM a způsobu vyúčtování dotace.
- Projekt do 512 – investice 5.895 000 Kč na revitalizaci areálu nohejbalu a reko SZ.
a) 20% spoluúčast TJ: Návrh řešení spoluúčasti TJ- nohejbal a následně
provozního řádu a správy areálu T: 25.8. posunuto na 6.10. na 3.11.
VV TJ žádá oddíl nohejbalu o zaslání podkladů před jednáním VV TJ 3.11.
b) Město: Smlouva na synergii nákladů ve výši 400 tis. Kč bude podepsána v příštím
týdnu.
c) MŠMT ba dle informace mělo zaslat prostředky do 15.10.
 VV TJ pověřuje pracovní skupinu vypracování dotačních žádostí MŠMT, až budou
anoncovány ( Program IV. a VIII.).
 Město vyhlásilo Výzvu na podporu investičních akcí NNO, s alokací 1,2 mil, z toho
jsou již využity prostředky synergie pro T.J. Sokol 152 tis. Kč a 400 tis. Kč pro TJ
Slavoj) T: 22.10.2016
VV TJ navrhuje do žádosti zařadit: stavební práce na sauně
Reko na tenisovém areálu
Navýšení synergie k projektu MŠMT
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
- 5.9. – Dodány podklady pro rozhodnutí na MŠMT - P. Janík, splněno
ČNB postupila částku na účet 15.10. Předpoklad je, že na našem účtu bude do
17.10.
Informace o kontrolních dnech a průběhu stavby – na VV TJ M. Majer
( Prosím o doplnění informací do podkladů na příští VV TJ)
Publicita akce – zatím žádná, stavba ve stadiu před publicitou
Revitalizace zeleně – vykácení stromů (borovice vejmutovka a smrk) před
budovou sportovní haly odbornou firmou. V zimních měsících bude vyhlášena
soutěž na řešení zeleně před hlavním vchodem do sportovní haly, včetně čelní a

boční fasády. Zeleň po boku haly směrem k vchodu do sauny bude řešena v rámci
projektu revitalizace nohejbalového hřiště.
- VV TJ pověřuje ověřením věcného a finančního plnění faktur za investiční akci:
P. Janíka, M. Chuchlovou a M. Majera.
- VV TJ pověřuje správu TJ zadáním geometrického zaměření hradeb.
 Řešení stávajícího areálu nohejbalu
- VV TJ pověřuje správu jednáním s HZS o podmínkách po ukončení smlouvy a
případném následném využití některých buněk pro potřeby ZŠ.
 J. Kokeš informoval o stavu investiční akce oddílu tenisu. Práce započaty, povolení
k odstranění stromků je vyřízeno.
 VV TJ projednal žádost odboru rozvoje města Český Brod o možnosti vsakovacích
šachet na území TJ (areál tenisu – cca 1m od plotu) v rámci investiční akce ulice Na
Bělidle. VV TJ pověřil jednáním s odborem J. Kokeše.
 Oddíl tenisu na zimní sezonu postavil přetlakovou halu.
 VV TJ souhlasí s vypracováním projektové dokumentace a dokumentace do provedení
stavby Reko vzduchotechniky v SH pro potřeby grantu na STČ pro rok 2017.
 VV TJ projednal dopis ředitele ZŠ Žitomířská 885 ve věci hřiště Na Vyhlídce a
pověřilo M. Rolla přípravou odpovědi s následujícími body:
- TJ v současné době nedisponuje finančními prostředky pro revitalizaci zmíněného
hřiště.
- Daný pozemek TJ nemíní prodat ani převést, ale pronajmout na víceleté období, které
by pronajímateli umožnilo investovat do areálu.
- Tím, že VV TJ může jednat o pronájmu není třeba čekat na VH, která je až v květnu
2017 a ZŠ může případně využít i grantu pro rok 2017.
 Vodosprávní oddělení odboru životního prostředí a zemědělství prošetřuje stížnost na
znečištěné Šembery. Pověřenou osobou je L. Jeník. Za TJ jsou kontaktními osobami
M. Chuchlová a I. Librová. Jedním z požadavků šetření je i kontrola dokladů o
vyvážení jímek.
 VV TJ projednal dopis RWE a souhlasí se vstupem RWE na pozemek TJ ( areál
tenisu) za účelem pokácení stromů, které brání v přístupu k sítím RWE.

 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. Příprava smlouvy o
pronájmu mezi městem a SK.
 VV TJ souhlasí s vypracováním projektové dokumentace a dokumentace do
provedení stavby Reko Kutilka pro potřeby grantu na MŠMT pro rok 2017.
T: 15.12.2016

 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 7.11. 2016. S článkem je nutné
zaslat i kvalitní fotky. (MR singl dorost, ženy dvojky a trojky v nohejbalu, stav
investice)
 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).
 Jednání s Českobroďákem o stavu nástěnky je zatím bez výsledku. VV TJ doporučuje
nástěnky na budově zrušit a případně nahradit reklamním panelem o wellness.
 Zahájení provozu wellness – propagace – reklama v ČBZ byla, další propagace
v oddílech a Fb.

 Ekonomická
 L. Vokáčová informovala o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu,
basketu, atletiky, dotace.
 Informace ekonomky o finančním stavu pro ostatní oddíly a investičním fondu – viz
zaslaná příloha
 Inventura pokladny ve složení M. Chuchlová, M. Vorlickou a J. Eichlerovou proběhla
15.9. Výsledek kontroly je uložen v sekretariátu TJ.
 Pracovní poměr pana Jiřího Papouška bude převeden z dohody o provedení práce na
hlavní pracovní poměr a pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

 Info předsedy a sekretariátu
 Rozvrh hodin v SH a KBD jsou na webu

 akce v říjnu: smluvně ošetřit akci Corridooru
 Úprava stanov a OŘ – M. Chuchlová a M. Rollo- bude doplněno obratem a zasláno
k podkladům na listopadový VV TJ.
Různé
 VH oddílu tenisu viz Zápis z VTO proběhne až v lednu.
 P.Sobíšek informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ. Viz Příloha Zápisu.
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek 3.11. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH
Zapsal: Pavel Janík
Ověřila: M. Chuchlová

