Zápis
z jednání VV TJ
Den: čtvrtek 9.3. 2017
Místo: klubovna nohejbalu
Čas: 18.00 hod.
Přítomni: P. Janík, L. Vokáčová, J.Kokeš, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová,
J. Charouzek, M. Rollo, M. Dušek,
za KRK:
Omluveni: J. Eichlerová
Hosté :
PROGRAM:
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
 Projektová
 Investice MŠMT: - kolaudačního řízení bude ukončeno k 14.3.2017
- následně zašleme vyúčtování a Závěrečnou zprávu investiční
akce, včetně příloh na MŠMT
 Programy MŠMT na rok 2017:
P IV. – údržba a provoz ( prostřednictvím OTS a ČUS)
 P VIII – přímá práce s dětmi a podpora trenérů ( přímo na MŠMT)
V současné době se čeká na výsledky výběrových řízení


P 512 – rekonstrukce atletického stadionu nebyla v prvním kole podpořena ( viz
zveřejněné výsledky na webu MŠMT).

 Žádost na STČ kraj – vzduchotechnika a světla v SH – STČ kraj zatím Fond na
podporu sportu nebyl vyhlášen. Předpoklad 20.3. Informace- alokace na Fond je 25
mil Kč.
 Město – Vyhlášení Programu č. 2 – tradiční akce
Žádost odeslána. 22.3. jednání hodnotící komise, do ZM ke schválení 5.4.2017
b)
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
 Informace k odstranění závad a nedodělků do konce března.
 Publicita akce – 1. slavnostní otevření po kolaudačním řízení 8.4. případně 20.4.
( dle počasí ). Ve středu 5.4. od 16.30hod. setkání zástupců firem podílejících se na
investiční akci.
Článek do ČBZ – březen 2017 (odevzdal M. Vedral)
2. V rámci akce Městské slavnosti 13.5. včetně Dne
otevřených dveří sportovních areálů bude areál otevřen ( zajistí Správa TJ).

 Vyhlášení soutěže pro studenty ČVUT na řešení zeleně před hlavním vchodem
do sportovní haly se pro nezájem ruší. Podkladem bude návrh při žádosti na
zateplení. Další návrh je i na řešení reklamních ploch, orientační tabule. Investiční
akce z vlastních zdrojů ( s případným kofinancováním města) proběhne v průběhu
prázdnin.
Složení hodnotící komise: M. Chuchlová, P. Janík, M. Majer, přizván J.
Rákoczy. Sejde se 15.3. v 7.30 hod na Správě TJ.
 J. Kokeš - informace VV TJ o stavu investiční akce oddílu tenisu. S ohledem k počasí
budou dokončeny i povrchy kurtů. Dohoda s OR MěU o zatravnění plochy po
odstranění pařezů živého plotu.
 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 3.4. 2017. S článkem je nutné
zaslat i kvalitní fotky. (tenis, basket, všesportovní příprava)
 Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé
akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě ( zejména BK a v dubnu
nohejbal).
 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.
Návrh vedení: z dotací vyčlenit částku na podporu PR oddílů.
Na webu TJ zprovoznit – aktivní kalendář.
 Slavnostní předání Osobnost roku 2016 proběhlo v úterý 28.2. od 17.30 v obřadní
síni MěÚ. ( Fotky na Fb TJ a města, případně článku v ČBZ). Všem oceněným VV
TJ blahopřeje.
 Slavnostní předání ocenění sportovce STČ kraje proběhne 29.3. v Ml. Boleslavi.
Za TJ je nominována L.Cibulková.
 P. Sobíšek: Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ. TJ obdržela
materiály od J. Petráska st., za které děkujeme.
 Informace o Městské akci – 580 let povýšení města na královské.
18.3. městský ples ( sokolovna) – do tomboly VVTJ doporučuje dva poukazy do
wellness ( předat na sekretariát města)
13.5. – Den městských akcí, spoluúčast atletiky. Areály zpřístupnit případným
návštěvníkům.
Doprovodné akce v průběhu roku: akce podpořené z Programu č. 2 akce pro město by
měly mít na plakátech loga ( viz příloha).
 KUTILKA
 Informace M. Rolla jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce.
První verze do konce února se prodlužuje o 14 dnů.


Informace o finančním vypořádání, dořešila Správa TJ dle připomínek
k tabulce předložené SK.
 Ekonomická
 VV TJ podá informace L. Vokáčové o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu,
nohejbalu, basketu, atletiky, dotace – viz příloha.
 Smlouvy s trenéry – Oddíly zašlou na Správu Zápis z jednání, ve kterém budou
odsouhlaseny Dohody s trenéry. – Urgentní, jinak z prostředků P VIII nebudou
přiděleny.
 VV TJ byl informován o podpisu Rámcové smlouvy o spolupráci mezi TJ a
Pošembeřím.
 L. Vokáčová odevzdá na FÚ daňové přiznání práv. osob do 31.3. VV TJ vyzývá
oddíly k součinnosti a dodáním podkladů do 13.3.2017.
 Info předsedy a sekretariátu
 VV TJ upozorňuje oddíly o povinnosti ze Stanov TJ konání Výroční schůze oddílů .
VH tenisu 1.4.2017 ( po složení přetlakové haly) , VV TJ se zúčastní předseda TJ
P. Janík.
Ostatní oddíly informace nedodaly.
 Oživení GS pro společné sdílené prostředí či jiná varianta – úkol pro M. Rolla, trvá
 Do konce března zveřejnit upravený OŘ – úkol trvá
 VV TJ projednal řešení kamerového na nohejbale.
 Akce Ukliďme Pošembeří proběhne od17.3. do 10.4. Požadavky oddílů sumarizuje M.
Chuchlová
 Manuál pro práci s Informačním systém ČUS, který je také zveřejněn na webových
stránkách ČUS. Manuál je určen pro správce TJ/SK a dílčí správce. Odkaz na stránky
zde http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html. Zatím je třeba
aktualizovat ekonomickou agendu.
 VV TJ souhlasí s pořádáním akce Českobroďák z.s. Pálení čarodějnic na hřišti Na
Vyhlídce. ( 30.4. ?) Upozornit pořadatele na převzetí areálu po akci.

 Různé
- Podklady do Výroční zprávy zašlou oddíly dle osnovy ( viz Příloha) do konce února.
BK –J. Nekolný, nohejbal- M. Janík, tenis – J. Kokeš, ASPV – L. Minaříková, volejbal
– J. Eichlerová, turistika - P. Corradini, triatlon – V. Čokrt, atletika – S. Kosík, ( žlutě
vyznačeni nedodali).
- Informace o vývoji kauzách D. Potůčka a jeho otce, VV TJ pověřuje tajemnici
projednáním situace s právničkou E. Zhřívalovou a pokračováním v soudních
jednáních.
- VV TJ pověřuje M. Chuchlovou v rámci správních jednání dořešit trvalé pobyty na
ubytovnách TJ.

- V rámci prořezů stromů byl osloven odbor životního prostředí MěÚ se žádostí o
skácení stromů na Kutilce, které hrozí pádem.
- Správa TJ objedná u TS úpravu hřiště Na Vyhlídce
- VV TJ pověřuje J. Sýkoru jednáním s Ing. J. Petráskem st. Ohledně pamětního razítka
k zahájení provozu nového nohejbalového areálu.
Termín dalšího jednání VV TJ, výjimečně v pondělí 3.4.2017 v 18.00 hod. v klubovně
sportovní haly
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 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

