Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 12.1. 2017
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni: P. Janík, L. Vokáčová, M. Rollo, J. Kokeš, P. Sobíšek,
B. Filoun
za KRK:
Omluveni: M. Chuchlová, Charouzek, J. Eichlerová

M. Majer, M. Dušek,

PROGRAM:
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
 Projektová
Dotace 2016
 Město: Do 14.1. 2017 odeslat na město vyúčtování P1, P2 a P3, vyúčtování je
připraveno k podpisu statutárů ( Pozn. Odevzdáno 13.1.)
 Investice MŠMT: - VV TJ bere na vědomí Dodatek č. 1 k SOD s Profi plus o více a
méně pracích, rozdíl činí 94 Kč bez DPH, které TJ uhradí z vlastních zdrojů investice
- 15.12. Předání stavby,
- 10. 1. zaslána Zpráva na MŠMT: Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze
státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv na MŠMT. Dotace
byla vyčerpána v plné výši 5 895 000Kč.
- zahájení kolaudačního řízení – únor kolaudace,
- do 10.3. zaslat vyúčtování a Závěrečnou zprávu investiční akce,
včetně příloh na MŠMT
 Program VIII MŠMT – přímá podpora práce s dětmi a mládeží: Vyúčtování do
31.1.2017
Tím budou ukončeny projektové akce za rok 2016.
 Programy MŠMT na rok 2017:
K 30.11. podány žádosti do Programů:
P IV. – údržba a provoz ( prostřednictvím OTS a ČUS)
P VIII – přímá práce s dětmi a podpora trenérů ( přímo na MŠMT)
P 512 – rekonstrukce atletického stadionu
V současné době se čeká na výběrová řízení
 Žádost na STČ kraj – vzduchotechnika v SH – STČ kraj zatím Fond na podporu sportu
nebyl vyhlášen.
 Geometrické zaměření hradeb určilo, že vlastníkem je TJ. Příprava podkladů do
Anketního lístku pro MK na rok 2018. – Zařadit do plánu činností Správy

b)
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
- Informace o kontrolních dnech a průběhu stavby Reko nohejbal podal M. Majer.
Informace o předávacím protokolu se závadami k odstranění do doby kolaudace.
Zahájeno kolaudační řízení.
-

Publicita akce – 1. slavnostní otevření po kolaudačním řízení.
Článek do ČBZ – únor 2017
2. Při zahájení sezóny

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.
Složení hodnotící komise: M. Chuchlová, P. Janík, M. Majer, přizván J.
Rákoczy.
 Předání areálu nohejbalu v nájmu HZS
Zástupci TJ P. Janík, M. Chuchlová a M. Majer se 2.1.2017 ve 14 hod. na místě
zúčastnili předání pronajatých prostorů HZS. Byl podepsán Předávací protokol
s termínem odstranění nedostatků do 15.1.2017. K tomuto termínu byly závady
odstraněny.
Správa zaslala na město dopis s informací o skončení nájemní smlouvy se žádostí o
odpojení elektrické energie a vody a obdržela odpověď o odpojení a ukončení
fakturace odběru el. energie a vody. Tím je činnost oddílu nohejbalu v pronajatých
prostorech HZS dokončena.
 J. Kokeš - informace VV TJ o stavu investiční akce oddílu tenisu. Plot bude dokončen
dle počasí. Na plotě budou reklamní panely. Dohoda s OR MěU o zatravnění plochy
po odstranění živého plotu.
 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 6.2. 2017. S článkem je nutné
zaslat i kvalitní fotky. ( areál nohejbalu, basket)
 Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé
akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě ( zejména BK).
 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 vyslovuje poděkování Správě TJ za rozeslání novoročenek partnerům a
spolupracujícím subjektům.

 Návrh na nominace Osobnost roku 2016
Za TJ: L. Cibulková – podruhé zvolena nejlepší nohejbalistkou roku, zisk všech titulů
v nohejbalových soutěžích. Nominaci odešle tajemnice TJ.
 P. Sobíšek: Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ. Dohodnut termín
pro dohledání materiálů v archivu na Správě TJ, kterého se zúčastní i M. Rollo st.
 KUTILKA
 VV TJ pověřuje M. Rolla znovuzahájením jednání s SK o nájemní
smlouvě na prostory Na Kutilce.
 RM schválila v návaznosti i na souhlas TJ výpůjčku pozemku ( cesta kolem
koupaliště ke vstupu do areálu Kutilka) SK pro potřeby dotační žádosti. ( Součástí
smlouvy je i podmínka umožnění vstupu do areálu dalším subjektům.)
 Ekonomická
 VV TJ podala informace L. Vokáčové o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu,
nohejbalu, basketu, atletiky, dotace – viz příloha.
 Vyúčtování pro svazy, projektů města a MSMT – viz projektová činnost
 Smlouvy se školami je třeba realizovat do konce ledna.
 VV TJ souhlasí, aby úrok z půjčky V+T za rok 2016 byl připsán oddílu nohejbalu a
od roku 2017, aby se stál příjmem investičního fondu TJ

 Info předsedy a sekretariátu
 Oddíly informují VV TJ o konání Výroční schůze oddílů a dokumentace oddílů
( Zápisy) na příštím jednání.
VH tenisu 1.4.2017 ( po složení přetlakové haly)
Ostatní oddíly informace nedodaly.
 Oživení GS pro společné sdílené prostředí či jiná varianta – úkol pro M. Rolla
 Do příštího VV TJ zveřejnit upravený OŘ
 Různé
- Podklady do Výroční zprávy zašlou oddíly dle osnovy ( viz Příloha) do konce února.
- Požadavek M. Majera – založit knihu revizí a oprav, ve které budou zprávy a Správa,
správci budou mít přehled o provedených revizích a opravách. Termín: ihned

Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek
nohejbalu?

16.2. 2017 v 18.00 hod. v klubovně SH/

Zapsal: P. Janík
Ověřil: M. Rollo

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 soutěží: výčet a umístění
6) pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva
závěrečné tabulky
7) Akce pro veřejnost
8) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdružení, sponzoři)
9) Stručný výhled činnosti na rok 2017

10) Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky

Příloha č. 2
Stav účtů k 9.1.2017

