
Zápis   
z jednání VV TJ  

 
Den: pondělí 13.11. 2017   
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
Zváni: P. Janík, , P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová, M. Rollo, 
za KRK: J. Eichlerová, 
Omluveni: J.Kokeš, J. Charouzek,  M. Dušek, L. Vokáčová 
 
Hosté :  
PROGRAM:  
 
           
A) 

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

� Programy MŠMT na rok 2018 – investiční program 
� Projekt prošel formální kontrolou a postoupil k hodnotitelům a v současné době je 

hodnocení ukončeno ( viz  https://isprofin.mfcr.cz/rispf ) 
� M. Chuchlová podala informace o nabídce úvěru ČS a.s.  a podmínkách úvěru ( úvěr 4 

mil. , 2% na 10 let). M Chuchlová připraví odpověď p. Vokálovi. V případě získání 
dotace o úvěru bude jednat VH TJ. 

� Kontakt na případného zpracovatele VZ - Karel Špáda: http://www.pfi.cz/kontakt.php 
� Stav PD – podepsána SOD na prováděcí dokumentaci pro stavební povolení. 
 
� Programy MŠMT na rok 2017:  
� Investiční program –  Tato dotační akce s evidenčním číslem 133D512006370 

s názvem ,,TJ Slavoj Český Brod – Revitalizace nohejbalového hřiště a rekonstrukce 
SZ“. byla vybrána k veřejnosprávní kontrole, termín kontroly 14.11.2017 v 10:00 h. 

Pozn. Kontrola proběhla bez vážnějších připomínek, šlo o věcnou kontrolu a nyní 
čekáme na zápis z kontroly. Požadované dokumenty byly MŠMT obratem 
poskytnuty. 

� Z Programu IV.  ( provozní náklady) TJ definitivně nedostane letos nic! 

� Město –Program č.3:   Žádost o finanční dotaci pro zabezpečovací systém byla 
podána, 13.11. zasedá hodnotící komise, pak jde materiál 22.11. do RM a 13.12. do 
ZM. 

� Programy MŠMT na rok 2018 mají být anoncovány do konce listopadu. 
 

b) 
� Stavební a majetková 

� Investiční akce: 
M. Majera informoval o projektu zateplení s projektanty. Termín podání  30.11. 2017. 
Kofinancování i z případného úvěru ČS a.s. 
 

� M. Majer – informoval  o opravách v šatnách SH a chlazení bazénu. Akce se 
prolongují 



� Nářaďovna atletů projde rekonstrukcí do konce roku 
 

� Vnější vztahy  
 
� Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 4.12. 2017 S článkem je nutné 

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

akce.  
 
� VV TJ apeluje na oddíly a jejich správce webových stránek na aktualizaci informací a 

fotogalerií na jejich oddílových stránkách. Často jsou zastaralé fotogalerie.  
P. Janík po novém roce svolá pracovní skupinu PR s tématem weby a Fb oddílů 
s přizváním L. Kašparové. 

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 

 
� Blíží se závěr roku a s ním i aktuálnost přípravy podkladů oddílů do výroční   

zprávy TJ. Osnova je v příloze. Žádám o dodržování bodů osnovy. 
 
 

� KUTILKA 
 
� M. Rollo - jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce  zatím nepokročilo. 

� Řešení koupaliště na Kutilce: 
     Starosta svolal jednání na 13.11. od 15 hod. Za TJ se zúčastnili M. Chuchlová a  
    M. Majer. 

    Výstup z jednání: 1) návrh směny pozemků TJ ( Na Vyhlídce) a města  
( koupaliště)  

                                      2) Finanční kompenzace výměny 
                                      3) Následně odprodej areálu koupaliště SK 
V případě souhlasu RM a ZM, TJ svolá VH k dané otázce ( současně 

s projednáním úvěru) 
 

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

 
 
 
 

� Ekonomická  
 
 M. Chuchlová na základě informací od  L. Vokáčové podala informace: 
�  o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky,  



�  Předání ekonomické agendy v oddílu tenisu není ještě dokončeno. Čeká se i na 
zaslání přístupových hesel od ČS a.s. Předávací protokol bude podepsán uzdravení  
L. Vokáčové. Termín do konce listopadu.  

 
�   VV TJ připomíná: Vyúčtování akcí, formulář na: 

http://www.tjslavojcb.cz/pages/documents.htm sekce Dokumenty, odkaz: Pro oddíly  
   

�  ČERPÁNÍ P VIII –STAV viz příloha říjnového Zápisu  se výrazně zlepšilo. VV TJ 
respektuje  požadavky MŠMT na vyúčtování dotace z tohoto programu. 

 
 

  
 

� Info předsedy a sekretariátu 
 
� Přehled zápisů z oddílových jednání o Dohodách pro trenéry je dokončeno. 

S předstihem VVTJ upozorňuje oddíly na stejnou povinnost v příštím roce. 

� OFFICE 365 – termín na proškolení VV TJ a případných dalších zájemců  pondělí 
4.12. od 17.00 hod. v učebně PC v budově čp.56.   Správa zajistí Osnovu školení. 

 
� Doplnění provozních řádů na web: nohejbal – úkol trvá 

 
� Členská základna – doplnění stavů, kontrola i kartiček členství. Termín 22.12.2017 

� Sportuj s námi - Více informací najdete v článku na našem webu http://www.ptupraha.cz/      
( oddíl triatlonu) 

� Zpravodaj ČUS: http://www.cuscz.cz/files/2142Nzh.pdf 
 

 
� Různé 

 
� Tenis: informace o VH tenisu  21.10. 2017. 

 

� Informace o akci D. Rosolové a A. Helceleta  pro mladé atlety 1.-2.12. v KBD 
 
 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ společně s předsedy a hospodáři,  
pondělí 18. 12. 2017 v 18.00 hod. v klubovně nohejbalu. 
 
 
Zapsal: P. Janík v. r. 
Ověřila: M. Chuchlová v.r. 
 
 
 
Přílohy: 



1) Stavy účtu a podúčtů k 6.11. 2017 

       

 

OSNOVA  
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2017 

 
1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2017 
 
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, zapsané spolky, sponzoři) 

 
 
9)  Stručný výhled činnosti na rok 2018 

 
 
 

10)  Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky 
 

( Text zpracovávejte v ARIAL 12, zarovnání do bloku,  fotky nevkládejte do textu) 


