
Zápis z  jednání  

VV TJ + předsedové oddílů a hospodáři 

 

Den: pondělí 18.12. 2017   

Místo: klubovna nohejbalu u SH 

Čas:    18.00 hod.  
Přítomni: P. Janík, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová, M. Rollo, J. Charouzek,  

L. Vokáčová 
za KRK: J. Eichlerová, 
 
Hosté: předsedové oddílů a hospodáři oddílů: L. Minaříková, V. Novák, K. Čokrtová, J. 
Čokrtová, S. Kosík, J. Sýkora  
Omluveni: J. Kokeš,  M. Dušek, 
 
 
PROGRAM:  
 
1. Hodnocení roku 2017 z pohledu projektové činnosti a dotací 

• Dokončení akcí na SH – nohejbal 
- Žádost na OPŽP na zateplení SH a dokončení fasády 

• Dotace:  město P 1 ( pravidelná činnost) 450 tis. Kč 
                                     P2  ( akce pro veřejnost) 156 tis. Kč 
                                     P3   ( investiční příspěvek –bezp. zařízení) 190 tis. Kč 
                                     Synergie k projektu Kutilka 2018 – 2 391.686 Kč 
                          Kraj – Fond hejtmana   O Kč 
                          ČUS – narovnávací příspěvek po zrušené IV. 45 tis. Kč 
                          MŠMT – Program VIII ( přímá  práce s dětmi a mládeží) 940 tis. Kč 
 
2. Hodnocení roku 2017 po sportovní stránce 

Informace z jednotlivých oddílů ( každý oddíl cca 5 min.) 

3. Hodnocení roku – ekonomická bilance 
• Stavy účtu TJ a podúčtů oddílů 
• Oběh účetních dokladů v TJ 
• Příspěvky a členská základna – dořešit do 20.12. s ohledem na grant Můj klub 
• Kontroly FÚ, MŠMT: FÚ – Program VIII – bez námitek 

                                                MŠMT – Investice nohejbal – věcná kontrola,  
připomínky k  Zápisu zaslány na MŠMT      

 
      Vyjádření Revizní komise: kontrola pokladny do konce roku 

 
4. Nový způsob komunikace v rámci TJ – Office 365 seminář v učebně IT a PR TJ 

•  Výroční zpráva TJ – dílčí zprávy do konce února dle osnovy + fotky) 
 

Dílčí zprávy: Úvod – P. Janík 
                      Správa: M. Chuchlová   
                      Pracovní skupiny: M. Rollo, M. Majer, P. Janík 
                      Oddíly: tenis – Z. Pučálka 
                                   nohejbal – M Janík 
                                   atletika – M. Rollo 



                                   ASPV – L. Minaříková 
                                   volejbal – J. Eichlerová  
                                     basket – J. Nekolný 

                          Osnova a požadavky na text – viz příloha 
                          Termín zaslání dílčích zpráv: 28. 2. 2018 

 
• Články do ČBZ a domácí stránku webu, Fb a stránky oddílů 

 

5. Výhled do roku 2018 

 
• Vyjádření  VV TJ, předsedů a hospodářů k 

a) Reko Kutilka – informace o úvěru  

- další vlastní prostředky 

Na základě poptávky bude upřesněno na dalším VV TJ a oddílům 

zaslána zpráva k vyjádření 

b) Směna pozemků – informace o jednání s městem, výměna a doplatek 
ploch Na Vyhlídce a areál koupaliště 

Vyjednávací tým ( M. Chuchlová, M. Rollo, M. Majer) předloží na 

VV TJ v lednu návrhy z jednání s městem a SK, k nimž se následně 

oddíly vyjádří. 

c) Informace ze ZM 

• VH – návrh na třetí týden v únoru  ( viz body k vyjádření, ke zvážení i možná volební 
ve vztahu k budoucím závazkům TJ) 

• Podání žádosti na:  MŠMT do nového programu „Můj Klub“ ( sloučená IV. a VIII.)  
                                                          T: 29.12.2017 ( splněno) 

                                           Město – dle Výzev P1 – P3 

                                           Kraj Fond hejtmana T: konec ledna 2018 ( alokace 23 mil. Kč)  

 

• Činnost pracovních skupin :  projektové a fundraising – zajištění financování činnosti 
Finanční – aktualizace směrnic 

                                                            Kutilka – reko atletického stadionu 
                                                            Vnější vztahy, Public relations – webovky, ČBZ 
 
 S ohledem k nárůstu agendy pro jednotlivé skupiny, je třeba, aby v roce 2018 měly   
operativní jednání a s výstupy seznamovaly VV TJ. 
 
 
 
 



 
6. Různé 

• Poděkování VV TJ, předsedům a hospodářům oddílů za práci v roce 2017 a přání do 
roku 2018. 

• Vyhlášení Osobnosti roku 2017 – návrhy za TJ: tým nohejbalistek za výsledky na MS, 
v lize žen a MČR.  

 

Termín dalšího jednání VV TJ  11.1. 2018 v klubovně SH. 

 
 
Zapsal: Pavel Janík 
Ověřila: Marcela Chuchlová 
 
 
Přílohy 

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) 

PS: 

 

ROK 2017 

 

 

Do roku 2018 přeji všem jen vše dobré vedoucí k osobní i rodinné pohodě a 

spokojenosti. 

                                                                                    Pavel 

                                                          


