
Zápis z 
 jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek 3.11. 2016 
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
Přítomni:   P. Janík, M. Chuchlová,  L. Vokáčová,  M. Rollo, J. Kokeš, B. Filoun, P. Sobíšek, 
J. Charouzek, M. Majer 
za KRK:   J. Eichlerová 
 
Omluveni: M. Dušek, 
Hosté : J. Nekolný – hospodář BK 
 
PROGRAM: 
1. Rozdělení dotací od Města na investiční akce TJ  
 

 ZM 9.11 schválilo finanční příspěvky na investiční akce NNO 
 Investiční akce náklady žádost 2016 2017 

TJ Slavoj projekt rekonstrukce 
sauny - stavební část 1 249 897,25 600 000,00 285 000,00   

  
projekt antukové kurty s 
technologií patentní 
deska 394 484,20 200 000,00 100 000,00 50 000,00 

  
revitalizace 
nohejbalového hřiště a 
rekonstrukce soc. zař. 8 494 916,79 700 000,00 300 000,00 250 000,00 

Úhrada bude ve dvou splátkách 2016 a 2017 
 
 
2. Úkol pro oddíly:  do 31.10. 2016 sdělit stav oddílů pro  VV TJ o čerpání finančních 

prostředků – splněno 
3.                                           Do 15.11. 2016 dodat Správě vyúčtování, s výjimkou akcí  

do 31.12.2016     
 
B) 
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin: 
 Projektová 

 Programy MŠMT na rok 2016:  
- 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: 
Předpokládáme, že za službu recepce zaplatíme TJ 15% z tržby, dalších 15% v případě využití 
šatny cvičenci horní tělocvičny (například v letním období, kdy naše šatna nebude způsobilá) 

   jinak zaplatíme úklid tělocvičny a dalších prostor dle skutečnosti (předpokládám že v hodinové                                  
sazbě), budeme mít vlastní elektroměr, měřič tepla a odpočtové vodoměry na spotřebu vody. 
         Vyjádření  VV TJ na příštím jednání 

 
b) administrace projektu: - vyúčtování 

  - Závěrečná zpráva 
 



  
 VV TJ pověřuje  pracovní skupinu vypracováním dotačních žádostí: 

a) Podpory materiálně technické základny na  MŠMT do 25.11.2016  na Rekonstrukci 
atletického areálu. 

      ZM schválilo  tzv. Synergii finančních prostředků – viz Usnesení ZM  
 

b)  Zpracováním žádostí Podpory sportu – Program IV. T: odeslat na OTS  
    do 15.11.   

c)  Program VIII. T: 30.11. S tím souvisí úkol pro oddíly: 
 

Vyplnit požadovanou tabulku členů do 18 let T: 14.11. Informace zaslány                  
2.11. M. Chuchlovou. 
 
d) Žádost na STČ kraj – vzduchotechnika v SH 

  
 
 Stavební a majetková 
 Investiční akce: 

Informace o kontrolních dnech a průběhu stavby reko nohejbal – na VV TJ předložil 
M. Majer.  

        
Akce probíhá dle plánu, umělé plochy se budou realizovat začátkem prosince, jestli se stihne 
antuka, záleží jen na počasí, nesmí mrznout. 
Z hlediska čerpání financí jsme zatím odsouhlasili faktury v celkové výši 3 045 454,- (2 082 763 za 
září a 962 691 za říjen) 
Řešíme dodatek ke smlouvě z důvodu nemožnosti realizovat ricochetový kurt a změnu střešní 
krytiny na KBD (místo plechu s 10cm PS, dáme folii s 20cm PS). 

 
       Publicita akce – Termín dokončení , slavnostní otevření 

Revitalizace zeleně – vykácení stromů (borovice vejmutovka a smrk) před budovou                                    
sportovní haly odbornou firmou.  

    vyhlášení soutěže pro studenty ČVUT 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. ( M. Chuchlová) 

    
 
 Geometrické zaměření hradeb určilo, že vlastníkem je TJ. Příprava podkladů do 

Anketního lístku pro MK na rok 2018. 
 

 Řešení stávajícího areálu nohejbalu  
      VV TJ pověřuje správu jednáním s HZS o podmínkách po ukončení smlouvy. 
 
 J. Kokeš  informoval VV TJ o stavu investiční akce oddílu tenisu.  
 
 VV TJ byl informován o odeslání dopisu řediteli ZŠ Žitomířská 885 ve věci hřiště Na 

Vyhlídce. O tomto tématu byla podána informace i na Zastupitelstvu města. 
 

 VV TJ pověřil Správu TJ urgencí k  dopisu RWE a souhlasí se vstupem RWE na 
pozemek TJ ( areál tenisu) za účelem pokácení stromů, které brání v přístupu k sítím 
RWE 



 
 Kutilka 
 Žádost o dotaci na investiční akci na Kutilce podá TJ a SK samostatně. 
 Ve smluvních vztazích zůstává v platnosti Smlouva ve stávající podobě. 

 
 Vnější vztahy  

 
 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 5.12. 2016.  S článkem je nutné 

zaslat i kvalitní fotky. (TJ v roce 2016, reko- nohejbal, Vánoční přání) 
 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). 

  
 Českobroďák z.s. zrušil nástěnky na budově SH. 

 Zahájení provozu wellness – propagace – reklama v ČBZ byla, další propagace 
v oddílech a Fb. Návrh do novoročenek a úředníkům města a místních firem. 

 P. Sobíšek informoval o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.  
 
 VV TJ projednal informace ze Zpravodaje ČUS  

a)  EET – Správa ještě prověří účinnost vůči TJ a další možná řešení, jak tuto povinnost 
splnit. 

b)  Pojistka – Kooperativa TJ vypověděla smlouvu po povodních v roce 2013. 

c) Sportuj s námi – TJ v roce 2018 neplánuje žádnou akci v rámci této aktivity 

d)  Statistické údaje o členské základně – aktualizovat pro ČUS do 31.12.2016 

       

 Ekonomická  
 
  VV TJ vzal na vědomí informaci L. Vokáčové o stavu hlavního účtu a podúčtů 

oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky, dotace.  
 

 VV TJ doporučil redukci listů v sešitu excel o finančním stavu pro ostatní oddíly a 
investičním fondu – viz zaslaná příloha 
 

 Přehled termínů pro vyúčtování Grantů: 
Město:  15.11.2016 

Program VIII. MŠMT: 15.11.2016 

  Akce mezi 15.11. – 31.12. budou doúčtovány dodatečně. 
 



  Investice MŠMT:  čerpání do 20.12. a do 15.1 vyúčtování + závěrečná zpráva 
 
 Info předsedy a sekretariátu 
 
 Úprava stanov a je hotova a vyvěšena na Justici.cz, OŘ – M. Chuchlová a M. Rollo- 

doplní do 20.11. 2016     

 Nákup trampoliny, návrh řešení    

 
 Různé 

 

- Blíží se závěr roku, zvolna připravujte podklady do Výroční zprávy. Fakt, že VZ 
je Přílohou pro Program VIII. MŠMT – přímá podpora TJ/SK je pro nás výhodou. 
Navíc i naše skupina historiků má zmapovanou činnost a výsledky TJ a oddílů za 
posledních 7 let.  

- Připomínka BK anoncovat možnosti společné sportovní přípravy pro děti z prostředků 
Programu VIII MŠMT. Společné hodiny budou na rozvrhu SH. Jinak dle požadavků 
oddílů ( po VH na tenise) byly prostředky na všeobecnou přípravu, zejména na 
požadavek BK, rozděleny především do oddílů. 

 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek  12.12. 2016 v 18.00 hod. v klubovně SH/ 
nohejbalu? Zváni budou i hospodáři oddílů. 
 
Zapsal: Pavel Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 


