
Zápis  
z  jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek 15.6. 2017 
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
přítomni: P. Janík, L. Vokáčová, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová, M. Dušek,  
za KRK:  
Omluveni: J.Kokeš, M. Rollo, J. Charouzek, J. Eichlerová 
 
Hosté : J. Nekolný ( na část A) 
 
PROGRAM:  
 
A) Finanční pracovní skupina: 

1. Kritéria pro rozdělení dotací od Města: 450.000 Kč, MŠMT:  P VIII 912.000 Kč a 
P IV. zatím neznámo 

2. Skupina vyšla z podkladů loňských kritérií.   
Kritéria:  
1) Pokrytí mandatorních výdajů Správy 
2) Pokrytí nákladů na SH 
3) Počet členů do 26 let a nad 60 let 
4) Trenéři a s tím spojená jejich kvalifikace 
5) Příspěvek na opravy areálů ( tenis, Kutilka, nohejbal) 
6) Specifičnost příjmů a nákladů oddílu tenisu 
7) Oddíly bez mládeže a trenérů nebudou z dotací podpořeny 

 
S ohledem k plánovaným investicím, je také třeba vytvořit finanční rezervu pro 
kofinancování investičních dotací. 

 
         Správa předložila návrh rozdělení dotací dle uvedených kritérií. Po projednání ve VVTJ 

přítomní členové s návrhem souhlasí. Tabulka je v příloze Zápisu.  
 

VV TJ ukládá oddílům podpořených z dotací zaslat Zápis z výkonného výboru oddílu, 
kde budou následující body projednány: 

1) Přehled trenérů, výše jejich podpory a údaje pro DPP 
2) Využití dotace z P VIII ( v příloze Zápisu) dle uvedených účelů 
3) Požadavky na Správu ohledně společných pomůcek 
4) Do 30.10. informovat ekonomku L. Vokáčovou se stavem čerpání dotace 

 
          Bez zaslaného zápisu nebudou dotace oddílům uvolňovány a DPP podepsány. 
 
B) 

a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 
� Projektová 

 
� Investice MŠMT:  -  Správa doplnila vyúčtování a Závěrečnou zprávu investiční akce 

14.6. Tím je investiční akce administrativně uzavřena. 
 



� MŠMT  zveřejnilo pravidla nového investičního programu 133D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, na který bude následovat 
Výzva v měsíci červnu.  

VV TJ pověřuje M. Rolla, M. Chuchlovou, M. Majera, L. Vokáčovou a P. Janíka 
zabezpečením podání žádosti. Současně oslovit město se žádostí o revokaci usnesení 
ZM o synergii prostředků.  T: pracovní skupiny 21.6.  
 

 
� 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, TJ získala dotaci viz tabulka: 

 
  
� 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. Zastupitelstvo kraje bude 27.6. 2017. 

 
� Město –Program č. 2. Finance jsou již na účtu. Čerpání dotace na akce oddíly + 

dokumentace k vyúčtování ( viz ekonom. část Zápisu).  
Program č.1  ZM 14.6. projednalo návrhy na dotace. Pro TJ Slavoj finanční    

příspěvek 450 000 Kč. 
 
� Správa zpracovala a odeslala projekt na MMR na řešení prostoru před halou. Výše 

možné dotace je 70%. 
 

b) 
� Stavební a majetková 

� Investiční akce: 
� VV TJ posoudil priority investičních akcí: 

1) Dokončení zateplení a fasády na SH 

2) Vzduchotechnika a světla v hale 

3) Prostor před halou 

4) Řešení chodníku před halou (záliv pro odstavnou plochu) 

VV TJ pověřuje M. Majera, M. Chuchlovou, L. Vokáčovou a P. Janíka administrací 
investičních akcí. 

� Vnější vztahy  
 
� Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 7.8. 2017 S článkem je nutné 

zaslat i kvalitní fotky.  



� 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 OTS vyčlenit částku na podporu PR oddílů. 
Na webu TJ zprovoznit – aktivní kalendář. – Úkol trvá 

Na webu oddílů  dát odkaz Dokumentace a Zápisy z jednání výborů oddílů. Úkol trvá 

� P. Sobíšek:  Podal informaci o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.  
 
� Hodnocení městské akce – 580 let povýšení města na královské. 

13.5. – Den městských akcí, VV TJ děkuje oddílu atletiky za aktivity v parku. 
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/ 
 
 

� Předmět: Evropský týden sportu 2017_výzva, Za TJ by šlo o Svatováclavský běh,  
 

� Informace o jednání Komise pro sport a volný čas: 
- Festival neziskových organizací – FENEG, gesci mají Psohlavci 
- Oddělení programů podpory kultury od programů sportu a volného času 
- Řešení koupaliště na  Kutilce, návrh prodeje SK   

 
� KUTILKA 
 

� Informace M. Rolla jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce. Pro 
nepřítomnost se bod prolonguje. 

� Vodovod a kanalizace na Kutilce – zatím bez informace 

  
� Ekonomická  

 
�  VV TJ podala informace L. Vokáčové o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, 

nohejbalu, basketu, atletiky,  
�    Distribuce členských legitimací proběhla v průběhu VH, zvážit i možnost 

přidruženého členství pro   návštěvníky sportovních akcí ( opatření k EET) 
�  Vyúčtování akcí, formulář na: http://www.tjslavojcb.cz/pages/documents.htm 

sekce Dokumenty, odkaz: Pro oddíly 
� Personalistika: S ohledem k nárůstu agend spojených s investicemi, ekonomickým 

servisem i následnými úkoly pro správce VV TJ souhlasí: 
1) Se zvýšením úvazku L. Vokáčové na 1,0 
2) B. Filounovy změnit DPP na trvalý pracovní poměr do konce roku 
3) s navýšením os. hodnocení M. Vorlické 

                Dále statutární zástupce na základě výsledků Správy za 1.pol. informoval o        
kritériích přidělení prémií za 1.pol. tohoto roku. 

 
  
 



� Info předsedy a sekretariátu 
 
� Předseda poděkoval Správě a oddílu nohejbalu za zabezpečení VH.  

Pro potřeby grantů je nutné, aby i dokumenty na webu byly podepsané.  

� Oživení GS pro společné sdílené prostředí či jiná varianta – úkol pro M. Rolla, trvá 

� Doplnění provozních řádů na web: nohejbal – úkol trvá 
� Připomenutí pro oddíly: Od 1.6.2017 v souladu s právními dokumenty je zakázáno 

kouřit ve sportovních areálech a podávat alkohol nad uvedené procento alkoholu. 
VV TJ pověřuje předsedy oddílu zabezpečením zmíněného nařízení. 
 

� Různé 
 

� VV TJ projednal žádost města ohledně vsakovacích jímek v ul. Na Bělidle a pověřil 
M. Rolla podpisem smlouvy. 

� ČUS – právní poradna: Sportovní soustředění – viz příloha. 
 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ před prázdninami, čtvrtek 24.8. 2017 v 18.00 hod. v 
klubovně sportovní haly 
 
Zapsal:  P. Janík v.r. 

 Ověřila: M.Chuchlová v.r. 

Příloha: 

1) Stavy účtu a podúčtů k 11.6. 2017 

2) Samostatné soubory:  

      - Tabulka rozdělení dotací 

- Program VIII. účely využití dotace 

- ČUS – sportovní soustředění 

 



 


