
Zápis  
z  jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek 31.8. 2017 
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
Přítomni: P. Janík, L. Vokáčová, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová, J.Kokeš, M. 

Rollo,  
za KRK:  
Omluveni: M. Dušek, J. Charouzek, J. Eichlerová 
 
Hosté :  0 
 
PROGRAM:  
           
A) 

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

 
§ MŠMT  zveřejnilo pravidla nového investičního programu 133D 531 Podpora 

materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, 30.6. byla zveřejněna Výzva, 
k níž byl svolán VV TJ 7.7.2017 ( viz Zápis ze 7.7.2017).  

§ Ve spolupráci s M. Ciniburkem byla 15.8.2017 podána žádost na MŠMT  
( v elektronické i písemné podobě). Odměna za práci byla odeslána. 

§ Město  revokovalo usnesení ZM o synergii finančních prostředků pro náš projekt ( 
stejně tak pro SK a TJ Liblice, T.J. Sokol grant nepodávalo).   

§ Investiční akce má rozpočet 17 mil. Kč včetně DPH. Případný úvěr musí odsouhlasit 
VH. 

§ VV TJ pověřuje P. Janíka a M. Chuchlovou jednáním s Čs a.s. o možných          
podmínkách úvěru. 

§ VV TJ pověřuje M. Rolla koordinací zpracování prováděcí PD. 

§ Výsledek hodnotící komise MŠMT by měl být znám do 30.11.2017 

 
§ 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, MŠMT zatím prostředky neuvolnilo a přerozdělení 
ČUSu není zatím známo. 
 

§ P VIII. – podpora přímé práce s mládeží, finanční prostředky jsou již na účtu TJ 
     Bez zaslaného zápisu nebudou dotace oddílům uvolňovány a DPP podepsány. 
 
§ 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 naši žádost nepodpořilo. 

 
§ Město –Program č.1:   finanční  příspěvek 450 000 Kč je na účtu TJ. 



 
§ Správa zpracovala a odeslala projekt na MMR na řešení prostoru před halou. Výše 

možné dotace je 70%. – Projekt nebyl  MMR  podpořen 
 
§ Stavební a majetková 

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

1) Dokončení zateplení a fasády na SH – zadáno poptávkové řízení T: 20.9. 

2) Vzduchotechnika a světla v hale – nepodpořeno ze strany kraje, odkládá se 

3) Prostor před halou – projekt nepodpořen MMR, odkládá se 

4) Řešení chodníku před halou (záliv pro odstavnou plochu) – vazba na 
předcházející body, odkládá se 

§ Opravy 

§ Chlazení bazénu v sauně 

§ Opravy podlah v šatnách (v září o víkendech) 

§ Vnější vztahy  
 

 

§ Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 4.9. 2017 S článkem je nutné 
zaslat i kvalitní fotky. Náborové plakáty ( včetně umístění na městský Fb). 

 
§ Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé  

akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě. ( Na říjen hlavně 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. 
Návrh vedení: z dotací OTS vyčlenit částku na podporu PR oddílů. 
Na webu TJ zprovoznit – aktivní kalendář. – Úkol trvá 

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

§ P. Sobíšek:  Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ, která nyní dohledává                            
složení VV TJ v jednotlivých obdobích. 

 
§ 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 – 

připomínkové řízení v září 
- Řešení koupaliště na  Kutilce, návrh prodeje SK – stav jednání, úkol RM o 

projednání směny pozemků se zástupci TJ. VV TJ pověřuje jednáním M. 
Rolla,M. Majera a M. Chuchlovou. 

- VV TJ pověřuje M. Chuchlovou zadáním Posudku na ocenění hřiště Na Vyhlídce u 
stejného zpracovatele jako mělo město na koupaliště. 



- V pátek 1.9. od 9. hod. proběhne informativní jednání s vyučujícími TV. 
 

§ Jednání Správy a učitelů TV škol 1.9. od 10 hod. 
 

§ KUTILKA 
 
§ Informace o spolufinancování investiční akce ze strany SK – závlahy ( Zápis 

z jednání). 
§ Informace M. Rolla jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce.  

§ Vodovod a kanalizace na Kutilce – jsou součástí Žádosti o dotaci SK 

§ M. Rollo projedná s OŽPZ ( I. Stárková -vodohospodářská sekce) protipovodňová 
opatření na Kutilce. 

 
§ Ekonomická  

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

nohejbalu, basketu, atletiky,  
§  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 0,75 a dohody na trénování mládeže 
2) B. Filounovi změnit DPP od 1.9. na trvalý pracovní poměr do konce roku 
3) s navýšením os. hodnocení M. Vorlické 

§ VV TJ souhlasí s využitím Benefit multisport na sportovištích TJ. Karty zajistí M. 
Chuchlová. 

§ 16. Byla zahájena a 1.9. byla uzavřena FÚ kontrola využití prostředků Programu VIII ( 
Podpora přímé práce s dětmi a mládeží) za rok 2016. Kontrola neshledala žádné 
porušení dotačních podmínek. VV TJ děkuje Správě za přípravu materiál pro kontrolu. 

 
  

b)  
§ Info předsedy a sekretariátu 

 

§ Přehled zápisů z oddílových jednání o Dohodách pro trenéry  nedodalo jen ASPV.  

§ Pro potřeby grantů je nutné, aby i dokumenty na webu byly podepsané zkratkou v.r.  

§ GS pro společné sdílené prostředí je nahrazeno aplikací OFFICE 365 – termín na 
proškolení VV TJ a případných dalších zájemců bude v druhé polovině září. 

§ Doplnění provozních řádů na web: nohejbal – úkol trvá 
 
§ Připomenutí pro oddíly: Od 1.6.2017  vstoupil v platnost Zákon 65/2 o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, kterým je zakázáno kouřit ve sportovních 
areálech a podávat alkohol nad uvedené procento alkoholu. 



VV TJ pověřuje předsedy oddílu zabezpečením zmíněného nařízení. Dále VV 
pověřuje Správu doplněním provozních řádů jednotlivých sportovišť o zákazu kouření 
včetně zodpovědností provozovatelů či pořadatelů akce dodržovat toto nařízení. 
Školy tuto část mají v rámci školního řádu. 
 

§ Sezóna v sauně začne od 15.9. 
 

§ Různé 
 

§ VH tenisu se bude konat 21.10. 2017. VTO dodá na VV TJ Program 
jednání včetně voleb do VTO. 

 
 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek 21.9. 2017 v 18.00 hod. v klubovně sportovní 
haly 
 
 
 
Zapsal:  P. Janík v.r. 

Ověřila M. Chuchlová v.r. 

 

 

 


