Zápis
z jednání VV TJ
Den: pondělí 12.12. 2016
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
Zváni:
P. Janík, M. Chuchlová, L. Vokáčová, M. Rollo, J. Kokeš, P. Sobíšek,
J. Charouzek, M. Majer,
za KRK: J. Eichlerová
Dále: předsedové oddílů případně hospodáři: L. Minaříková, J. Nekolný, A. Bubníková,
Zaměstnanci: M. Vorlická, J. Papoušek
Omluveni: M. Dušek, B. Filoun
PROGRAM:
A) Dotace 2016




Do 15.12. 2016 dodat Správě vyúčtování, s výjimkou akcí do 31.12.2016
Součástí vyúčtování je: Zpráva + fotky ze akce
Propozice akce
Doklady pro vyúčtování dotace a vlastní fin. podíl na akci
( doklady nalepené na A4)
Investice MŠMT: 15.12. Předání stavby,
do 15.1.zahájení kolaudačního řízení, vyúčtování a Závěrečná
zpráva investiční akce

B)
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin:
 Projektová
 Programy MŠMT na rok 2017:
K 30.11. podány ţádosti do Programů:
P IV. – údrţba a provoz ( prostřednictvím OTS a ČUS)
P VIII – přímá práce s dětmi a podpora trenérů ( přímo na MŠMT)
P 512 – rekonstrukce atletického stadionu
 Ţádost na STČ kraj – vzduchotechnika v SH
 Geometrické zaměření hradeb určilo, ţe vlastníkem je TJ. Příprava podkladů do
Anketního lístku pro MK na rok 2018.
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
- Informace o kontrolních dnech a průběhu stavby reko nohejbal – na VV TJ podal
M.Majer, následně VV TJ si areál prohlédl.
-

Publicita akce – Termín dokončení , slavnostní otevření po kolaudačním řízení.
Článek do ČBZ – únor 2017

-

Vyhlášení soutěţe 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.
Sloţení hodnotící komise:



Řešení stávajícího areálu nohejbalu
VV TJ pověřuje správu jednáním s HZS o podmínkách po ukončení smlouvy.
Předání pronajatých prostorů HZS stanoven termín 2.1.2017 ve 14 hod. na místě.
Správa zašle na město dopis s informací o skončení nájemní smlouvy se ţádostí o
odpojení elektrické energie a vody.



J. Kokeš podal informace VV TJ o stavu investiční akce oddílu tenisu.

 Vnější vztahy


Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 2.1. 2017. S článkem je nutné
zaslat i kvalitní fotky. (Vánoční turnaje, areál nohejbalu),
Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz zasílat rozpisy soutěţí 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 - doplněno).



VV TJ souhlasí s návrhem novoročenek, které budou rozeslány partnerům a
spolupracujícím subjektům.



Návrh na nominace Osobnost roku 2016 projedná VV TJ na příštím jednání.



P. Sobíšek podal informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.

 Ekonomická
 VV TJ podala informace L. Vokáčové o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu,
nohejbalu, basketu, atletiky, dotace – viz příloha.
 Info předsedy a sekretariátu


Oddíly informují VV TJ o konání Výroční schůze oddílů a dokumentace oddílů
( Zápisy) na příštím jednání.

 Různé
-

Podklady do Výroční zprávy zašlou dle osnovy ( viz Příloha) do konce února.

C)
-

Zástupci oddílů stručně informovali o činnosti oddílů v roce 2016 a
následovalo neformální posezení v klubovně.

VV TJ přeje všem členům, trenérům, pracovníkům a funkcionářům TJ příjemné prožití
svátků vánočních a mnoho osobních i sportovních úspěchů podpořených dobrým zdravím
a získanými dotacemi v roce 2017.

Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek
nohejbalu?

12.1. 2017 v 18.00 hod. v klubovně SH/

Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

Příloha: Osnova VZ

OSNOVA
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2016
1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2016
2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,
3) Prostory pro činnost ( stav, granty, brigády)
4) Členská základna:
Věk

Počet členů

do 18 let
19 – 26 let
27 – 65 let
nad 65 let
Celkem

5) Přehled soutěţí: výčet a umístění
6) pro kaţdé druţstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti druţstva

závěrečné tabulky
7) Akce pro veřejnost
8) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdruţení, sponzoři)
9) Stručný výhled činnosti na rok 2017

10) Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky

Příloha č. 2
Stav účtů k 12.12.2016

