Podklady
k jednání VV TJ
Den: čtvrtek 4.5. 2017
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
Zváni: P. Janík, L. Vokáčová, J.Kokeš, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová M.
Rollo, M. Dušek, J. Charouzek,
za KRK: J. Eichlerová
Omluveni:
Hosté :
PROGRAM:
A) Příprava VH TJ
- Termín: návrh od 18 hod. 18.5. 2017
- Místo konání: klubovna nohejbalu
Schválení Zpráv do VH (viz Program VH)
Zpráva předsedy o činnosti TJ za 2016 a výhled na 2017/2018 ( Janík) –
VV TJ bez připomínek
Zpráva o hospodaření za 2016 + rozpočet na 2017 ( Vokáčová) – VV
TJ bez připomínek
Zpráva KRK ( Eichlerová) – bude zaslána per rollam
Zpráva za Správu ( Chuchlová) – bude zaslána per rollam
Smlouva s SK o pronájmu Kutilky – bude pouze informace o stavu
přípravy smlouvy
- Rozeslání pozvánek: V přílohách zápisu z dubna a května 2017 ( řešeno přílohou zápisu)
VV TJ doporučuje delegátům seznámení s materiály na VH, které
jsou v příloze zápisu a VZ, která je: http://www.tjslavojcb.cz/pages/documents.htm
Úkol pro oddíly: zaslat na Správu TJ zápis z jednání, ze kterého vyplývá volba
delegátů na VH za příslušný oddíl.
- Administrativní část: řízení VH – M. Rollo (+ příprava projekce)
zápis (mandátová komise) – M. Majer + J. Charouzek
usnesení (návrhová komise) – J. Sýkora + S. Šaroch
- Občerstvení – zajistí Správa TJ

B)
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
Projektová
Investice MŠMT: - vyúčtování se Závěrečnou zprávu investiční akce, včetně příloh
na bylo zasláno na MŠMT, zatím jsme nebyli osloveni k odstranění případných
dodatků
- anonce na další Výzvu investic na rok 2018 bude v červnu

Programy MŠMT na rok 2017:
P IV. – údržba a provoz ( prostřednictvím OTS a ČUS) V současné době je znám
výsledek pro ČUS 45 mil. Kč, přerozdělení ČUSu není zatím známo.
P VIII – přímá práce s dětmi a podpora trenérů ( přímo na MŠMT) – bylo podáno
4328 žádostí, předpoklad vyrozumění je v měsíci květnu
Do Fondu hejtmana na sport, alokace na Fond je 25 mil Kč, byla doplněna žádost na
dotaci na modernizaci vzduchotechniky a světel v SH. Dle informací bylo podáno 630
žádostí.
Město –Program č. 2. Podepsána smlouva
Program č.1 Podána žádost. Následné přidělení dotace bude rozděleno dle
kritérií loňského roku s přihlédnutím k plnění úkolů VV TJ ( publicita v ČBZ, výroční
zprávy, zápisy z oddílových schůzí apod.)
b)
Stavební a majetková
Investiční akce:
• Informace o rozdělení investičních akcí:
a) Dokončení fasády – žádost o dotaci z města ( Program 3) VV TJ souhlasí
s uvolněním částky 25 tis. na prováděcí PD, následně proběhne VŘ a o
prázdninách realizace.
b) Prostor před halou – žádost o dotaci Nadace VIA ( 300 tis.), realizace od září. PD
zpracuje M. Havlíčková – Bretschneiderová za cca 6 tis. Kč.
J. Kokeš - informace VV TJ o dokončení investiční akce oddílu tenisu. Dohoda s OR
MěU o zatravnění plochy po odstranění pařezů živého plotu ( P. Janík osloví městské
lesy o spolupráci).
Vnější vztahy
Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 8.5. 2017 a následně 5.6.
S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. (VH TJ)
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.
Návrh vedení: z dotací vyčlenit částku na podporu PR oddílů.
Na webu TJ zprovoznit – aktivní kalendář. – Úkol trvá
P. Sobíšek: Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ. Nyní řeší historii
sportovišť a složení bývalých VV TJ. Úkol trvá
Informace o Městské akci – 580 let povýšení města na královské.
Program je na stránkách 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.
Na webu TJ je prolink na celou akci http://www.tjslavojcb.cz/
KUTILKA
Informace M. Rolla jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce.
Na základě požadavků kontrolních orgánů ČUS ke Smlouvě o pronájmu, VV
TJ souhlasí s Dodatkem č. 10 o ukončení nájmu.
Ekonomická
VV TJ podala informace L. Vokáčové o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu,
nohejbalu, basketu, atletiky,
Správa TJ připraví popisy práce pro trenéry, v němž bude obsažena i povinnost dodat
výsledky družstva s komentářem pro VZ TJ v řádném termínu.
Distribuce členských legitimací, zvážit i možnost přidruženého členství pro
návštěvníky sportovních akcí ( opatřeník EET)
Info předsedy a sekretariátu
Oživení GS pro společné sdílené prostředí či jiná varianta – úkol pro M. Rolla, trvá
Doplnění provozních řádů na web: tenis a nohejbal – úkol trvá
Informace o rozšíření kamerového systému ve spolupráci s fa Briard, která instalaci
realizuje jako sponzorský dar.
Upozornění pro oddíly: Od 1.6.2017 v souladu s právními dokumenty je zakázáno
kouřit ve sportovních areálech.
Správa upozorňuje oddíly ( zejména ASPV), aby nahlásily odpadlé tréninky včas
s ohledem na provoz haly.
Různé
M. Majer: Informace o opravách SH
J. Kokeš: Informace o likvidaci dřevní hmoty, nájmu nápojového automatu
VTO připravuje VH oddílu na 30.9.2017 s ohledem k volebnímu
období a vazbou na rozpočet oddílu.
Termín dalšího jednání VV TJ před prázdninami, čtvrtek 15.6. 2017 v 18.00 hod. v
klubovně sportovní haly
Zapsal: Pavel Janík
Ověřila: M. Chuchlová

Přílohy:

POZVÁNKA
na valnou hromadu
TJ Slavoj Český Brod, z.s.
V návaznosti na jednání VV TJ ze dne 3. 4. a 4.5. 2017
Vás zvu na valnou hromadu
TJ Slavoj Český Brod, z.s,
která se koná
ve čtvrtek 18. května 2017 v klubovně nohejbalu od 18.00 hodin.
Program jednání VH:
Uvítání a úvodní informace
1. Volba mandátové a návrhové komise
2. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2016 výhled na rok 2017
3. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse
7. Přestávka + příprava usnesení
8. Zprávy mandátové a návrhové komise
9. Usnesení a závěr

Žádám předsedy oddílů, aby pozvánku rozeslali dle zastoupení oddílů na VH, viz klíč
„zastoupení oddílů“ v příloze, dalším svým oddílovým zástupcům.
Doporučuji všem zástupcům oddílů, aby se seznámili před VH s Výroční zprávou TJ
za rok 2016 a základními dokumenty TJ ( www.tjslavojcb.cz).
S pozdravem
Pavel Janík v.r.
předseda výkonného výboru TJ

3)
Zastoupení oddílů na VH: ( upraveno dle výkazu k 31.12.2016), dle Stanov přepočet 1: 15 dle
členské základny oddílu.
Oddíl

Počet členů Počet delegátů
( max. 5)

Atletika

205

5

ASPV

54

4

Basketbal

121

5

Biliard

6

1

Kopaná

9

1

Nohejbal

88

5

TOM

129

5

5

1

Tenis

244

5

Volejbal

25

2

Badminton

16

1

Celkem členů
v oddílech včetně
duplicit

902

35

Triatlon

