
Zápis  
z jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek 5.10. 2017 
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
Zváni: P. Janík, L. Vokáčová, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová, M. Dušek, 

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

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

 
 
� M. Chuchlová podala informaci o jednání se zástupcem ČS a.s.  A. Vokálem o  

možných  podmínkách úvěru. Podmínky budou projednány na dalším VVTJ 

 
� Programy MŠMT na rok 2017:  
� P IV.  – údržba a provoz  ( prostřednictvím OTS a ČUS) MŠMT  26.9. 2017 zrušilo 

Program IV. a  2.10. VYHLÁSILO NOVÝ S TERMÍNEM 16.10., který následně 
prodloužilo do 23.10.2017. Z podmínek Výzvy  vyplývá diskriminační postup, protože 
ČUS a jeho členské organizace nemohou podat žádost o dotaci v tomto programu 

 
� P VIII. – podpora přímé práce s mládeží, proběhla kontrola FÚ, která neshledala žádné 

nedostatky ze strany TJ ve vztahu k zadání účelu dotace za rok 2016. 
 

� Město –Program č.3:   Vyhlášena Výzva na podporu investičních akcí T. 31.10. 
VV TJ souhlasí se zařazením do žádosti: kamerový systém v SH a nohejbalovém 
hřišti. 

 
b) 
� Stavební a majetková 

� Investiční akce: 
Na základě vyhlášené poptávky na zateplení fasády SH ( boční strana k sauně a čelní 
strana SH) se sešla 20.9. výběrová komise k otvírání obálek. Bohužel žádná 
s oslovených firem na nabídku nereagovala. Komise doporučuje VV TJ zahrnout tuto 
část do celkového projektu OPŽP s termínem podání žádosti do 30.11. 2017. 
VV TJ pověřuje M. Majera koordinací s firmou zpracovávající projekt a Správu a 
statutární zástupce podáním žádosti. 
 

� M. Majer podal informaci o opravách v šatnách SH a chlazení bazénu, které se 
posouvají do dalšího měsíce 



� Vnější vztahy  
 
� Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 6.11. 2017 S článkem je nutné 

zaslat i kvalitní fotky. ( Tenis, nohejbal – MS) 
 
� Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé  

akce, aby byly zařazeny do kalendáře akcí ve městě, nyní i akce v době adventní.  
 
� 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 
( už dost dlouho!) a bude řešen na listopadovém VVTJ. 
Na webu TJ zprovoznit – aktivní kalendář. – Úkol trvá 

Pro L. Kašparovou zaslat fotky sportovišť a akcí oddílů 

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

� P. Sobíšek:  Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.  
                           Složení VV TJ – Úkol trvá 

 
� 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 Programů a Fondu podpory sportu, kultury a volného času 
bude v listopadu. 

�  
 

� KUTILKA 
 
� Pro nepřítomnost M. Rolla se informace o jednání s SK o nájemní smlouvě na 

prostory Na Kutilce odkládá. M. Rollo byl následně informován o zájemci o prostory 
po Nízkoprahovém klubu Zvonice. VVTJ doporučuje tento prostor vyjmout z nájemní 
smlouvy s SK a jednat přímo o podmínkách smlouvy se zájemcem. 

� Řešení koupaliště na Kutilce, návrh prodeje SK – stav jednání, úkol RM o projednání 
směny pozemků. Varianty: a) SK od města  

b) od TJ 
Sdělení SK: Pavla Janíka jsem včera informoval, že ideový záměr výměny za hřiště u školy za 

areál bazénu nepodporujeme. Hlavní důvody jsou – řádově menší šance tam dostat grantové 

prostředky a nízká motivace zapojit soukromé sponzorské zdroje. Za daných okolností (pokud 

by se město rozhodlo to prodávat) budeme usilovat o odkoupení areálu do majetku SK. 

 
 

� Vodovod a kanalizace na Kutilce – zatím bez relevantní informace i vzhledem 
k předcházejícímu bodu. 

 
 
 
 



� Ekonomická  
 
�  L. Vokáčové podala VV TJ informace 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 
�   Kontrola FÚ na Program VIII v roce 2016 proběhla bez závad 
�  VV TJ vzala na vědomí inventurní zprávy 
�  ČERPÁNÍ P VIII –STAV viz příloha Zápisu 

 
 

  
 

� Info předsedy a sekretariátu 
 
� Přehled zápisů z oddílových jednání o Dohodách pro trenéry. Chybí TOM a ASPV. 

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

� Oživení GS pro společné sdílené prostředí či jiná varianta – náhradní řešení  
OFFICE 365 – termín na proškolení VV TJ a případných dalších zájemců  pondělí 
6.11. od 17.30 hod. v učebně PC v budově čp.56. 

� 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 
 

• VH tenisu se 21.10. 2017 od 16 hod. zúčastní P. Janík, M. Rollo a M. Chuchlová 
• J. Kokeš poděkoval za spolupráci ve VVTJ. Doplnění: VH 26.5.2016 v bodě 7 

programu VH a následně v usnesení VH schvaluje na návrh VTO J. Kokeše za  člena 
výboru. Je nyní na rozhodnutí J. Kokeše zda-li po VH tenisu chce zůstat členem VVTJ 
v opačném případě  je třeba zaslat rezignační dopis VVTJ. 

 
Termín dalšího jednání VV TJ, čtvrtek 9.11. 2017 v 18.00 hod. v klubovně sportovní 
haly 
 
 
Zapsal: P. Janík v. r. 
Ověřila: M. Cuchlová v.r. 
 
Příloha: 

1) Stavy účtu a podúčtů k 3.10. 2017 

2) Přehled čerpání P VIII. 



       

 

 


