
Zápis  
z jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek  22. 3.  2018   
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
Zváni:  P. Janík, P. Sobíšek, M. Majer, M. Chuchlová, M. Rollo,  L. Vokáčová,  J. Charouzek, 

S. Šaroch 
za KRK:  
 
Omluveni:  J. Eichlerová, 
Hosté:  
 
PROGRAM:  
A) 
Hodnocení VH: 

• Zapracování úkolů do VV TJ 
• Činnost pracovních komisí – zadání úkolů: 

- Projektová činnost a fundraising – P. Janík 
- Stavební a majetková – M. Majer 
- Finanční – S. Šaroch 
- Vnější vztahy – P. Janík 
- Historie TJ – P. Sobíšek 
- Kutilka – M. Rollo 
- Sportovně- metodická – J. Charouzek 
 

• Výroční schůze oddílů:  zápisy vkládat na Office 365  
 
B)  Realizace investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu: 

• Harmonogram úkolů ( viz příloha) 
• Finanční zabezpečení investice Rekonstrukce atletického stadionu: 

            Zdroje:  dotace 
                   Vlastní zdroje:  TJ 
                                             SK 
                                             Atletika 
                                             Město 
                                             Úvěr ČS a.s.  

• Vyhlášení Veřejné zakázky ve spolupráci s advokátní kanceláří p. Trkala. 
 VV TJ stanovuje výběrovou komisi pro VZ ve složení: M.  Rollo, M. Majer,  
 P. Janík, M. Chuchlová, 

 
           Výsledky budou VV TJ předloženy formou per rollam.  

VV TJ po projednání VZ pověřuje statutáry TJ ( P. Janíka a M. Rolla) podpisem     
Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a TDI. 

 
 
    Do 30.4. 2018 musí být na MŠMT dodána povinná dokumentace, na jejímž základě MŠMT 
rozhodne o přidělení dotace formou Rozhodnutí. 
 
 



C) Postup ke směně a využití pozemků ( M. Majer – M. Chuchlová) 
     Na základě jednání VV TJ  18.12. bod 5 
 

• Komise doporučuje valné hromadě schválit výměnu pozemků bezúplatně. 

• Komise dále doporučuje VH jednat o prodeji pozemku dle LV 3200 a LV 3888, tedy 
na pozemek bývalého koupaliště a ideální poloviny příjezdové cesty ke koupališti za 
odhadní ceny, subjektu SK Český Brod z.s. 

 
VV TJ pověřuje M. Majera a M. Chuchlovou projednat se starostou J. Nekolným 
další varianty využití výše uvedených pozemků. T: 24.3.  

  
 
 
 
D) 

a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 
Projektová 

Dotace:   
• město  

 
- Vyhlášena Výzva na P2 – akce pro veřejnost T: 28.2. 

Oddíly dodají požadavky na Správu TJ 14 dnů před podáním žádosti za TJ.  
VV TJ pověřuje P. Janíka, M. Chuchlovou a L. Vokáčovou zpracováním žádostí a M. Rolla 
podpisem žádostí na město. 
  

- Vyhlášena Výzva P 1 – podpora celoroční činnosti ( alokace 1,6 mil Kč) T: 31.3. 
VV TJ pověřuje P. Janíka, M. Chuchlovou a L. Vokáčovou zpracováním žádostí a M. Rolla 
podpisem žádostí na město. 
 

- Žádost o navýšení synergie finančních prostředků na investiční akci ve spolupráci 
s provozovatelem a uživateli areálu. 

 
Kraj  

• Fond hejtmana   T: 29.1.2018 grant na Kutilku pro SK byl odeslán.  
( Podmínka vlastnictví u Fondu) – duben ZM kraje 

•  Kraj uvažuje o vlastním investičním fondu  
 
MŠMT  

• pro ČUS – Výzva organizace sportu 
• Můj klub- pro přímou práci s dětmi a mládeží – výsledky zatím nebyly zveřejněny 

         
Kontrola úkolů: 
V návaznosti na podmínky grantů VV TJ  připomíná oddílům: 

1. Do zápisu z jednání výkonných výborů oddílů zařadit: 
� Projednání DPP s trenéry a jejich výčet 

 
VV TJ souhlasí se seznamem DPP s trenéry, které oddíly navrhly. 
Příloha zápisu: soupis DPP za oddíly.  
 



 
OPŽP – podána žádost k 30.11.2017 – zateplení, výměna oken a fasáda na SH, na základě 
další Výzvy posoudit výhodnost  grantů. Na VV TJ M. Majer podal informaci, že prostředky 
lze čerpat v průběhu 3 let. 
                             

 
 
b) 
� Stavební a majetková 

� Investiční akce: 
� Kutilka – samostatný bod 
 
� VZ na výměnu oken a fasádu SH bude vyhlášena v návaznosti na posouzení 

dotačních možností viz předcházející informace M. Majera. 
 

� Opravy v roce 2018 
� Kontrola stavu oprav: 

�  Nářaďovna atletů projde rekonstrukcí do konce roku -  v realizaci 
� Obložení desek košů na basket – od 06/2017 je objednáno, problém zahraničního 

dodavatele. 
� Výměna dlažby v chodbě pod saunou 
� Drobné opravy palubové podlahy v hale v prostoru pod koši a brankoviště – 

odřený lak 
� Drobná oprava podlahy v KBD v prostoru požárního úniku do ulice Komenského - 

 vrypy na spodní vrstvu pravděpodobně z období rekonstrukce, kdy byl v těchto 
místech složený materiál 

� Výměna koberce za dlažbu v čisté chodbě haly a v recepci 
� Revize kanalizačního systému pod objektem, návaznost na kanalizační přípojku, 

kamerové zkoušky se záznamem a přepojení a zrušení žumpy  
VV TJ souhlasí s uvolněním částky 20 tis. Kč na zajištění  zmíněné akce. 

� Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před zateplením. 
� Revitalizace podlahového nátěru v SH. 
 
VV TJ bude čtvrtletně kontrolovat stav oprav a tento plán. Dále už nebude zmiňován 
v Zápisech VV TJ 

 
� Vnější vztahy  

 
� Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 9.4. 2018 S článkem je nutné 

zaslat i kvalitní fotky 
� Přehled termínů: zasláno dříve 
� 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.  Úkol trvá 
P. Janík 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 



Na webu TJ aktualizovat složení VV TJ a tabulku se zástupci oddílů. ( Využít 
podkladů z VZ TJ) 

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

 
� Podklady oddílů do výroční zprávy TJ byly zapracovány.  
 

VV TJ s pověření VH souhlasí s Výroční zprávou TJ za rok 2017. 
                                                                                 
 

�   Akce Ukliďme Pošembeří 16.3. – 15.4.  Požadavky na úklid adresujte na Správu. 
 
� Informace z OTS: Investiční program STČ kraje 

             
 

� KUTILKA 
 
� Investiční akce: viz bod A) – samostatný bod 
 
� M. Rollo - jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce je odloženo do 

ukončení rekonstrukce atletického stadionu, protože se tím výrazně ovlivní 
pronajímané prostory a plochy. VV TJ s návrhem souhlasí. Úkol trvá 

 
� VV TJ pověřuje pracovní skupinu předložením plánu investic a oprav v areálu Kutilka.                                                             

T: příští VV TJ 

 
� Ekonomická  

 
 L. Vokáčové informace: 
�  DPPO – daňové přiznání odesláno 15.3.2018. 

VV TJ  na základě pověření VH souhlasí s DPPO. 
 

�  o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky,  
  
�   Finanční skupina: VV TJ pověřuje  fin. prac. skupinu:  
� Aktualizace směrnic 

� Aktualizace kritérií přidělování  finanční podpory z dotací pro oddíly 

� Stav „investičního fondu“ 

T: do příštího VV TJ 
 

�   FÚ dne od 20.2. prověřuje na TJ podnět MŠMT ohledně navýšení synergie fin. 
prostředků města a termín kolaudačního řízení. 

 
 



 
� Info předsedy a sekretariátu 
 
� Doplnění provozních řádů na web: nohejbal – úkol trvá ( T: 31.3.) 

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

� Evidence smluv: TJ má smlouvy evidované v rámci registru evidence smluv Města 
Č. Brod. 

 
� GDPR – ochrana osobních údajů (směrnice je zpracována), Správa dořeší 

uzamykatelnou skříň na dokumentaci 
 
 

� Informace z oddílů: 
   
    Tenis: informace o výroční schůzi 

       Informace o smlouvách:        – správce 
                                                                     -  s provozovatelem kiosku 
 
          Nohejbal: - nelze uvolnit hodiny v hale pro BK s ohledem na počasí 
 
 

                 Basket: - diskuze a následná informace S. Šarochovi o možném investorovi nové SH   
            Na Vyhlídce, zatím jen ideový  záměr 

 
 
         Atletika: plně vytíženi přípravou investiční akce 
 
         ASPV: bez připomínek 
 
    
 
 
 

� Různé:  
 
23. – 24. 3. Proběhne v SH a KBD  akce Corridooru Mistři s mistry. S ohledem k počtu 
účastníků, zabezpečit bezpečnost na horní galerii. 
 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ  26.4. v klubovně SH. 
 
Zapsal: Pavel Janík 
Ověřila: M. Chuchlová 
 
 

 



Přílohy: 

položka        Povinná dokumentace pro realizaci žádosti T: do 30.4. termín odpovědnost poznámka

1 úředně ověřené stanovy (nevztahuje se na obce)* - kopie dokumentu únor Správa Justice

2
úředně ověřené usnesení ze shromáždění delegátů o volbě jmenných zástupců spolku
(nevztahuje se na obce)* - kopie dokumentu

únor Správa Justice

3

ověřenou kopii dokladu o zřízení zvláštního projektového účtu u bankovního ústavu
vymezeného pouze pro účel financování schválené investiční akce (platí pouze pro
spolky)

únor Správa

4
ověřenou kopii dokladu o vedení účtu příslušného kraje, jehož prostřednictvím bude
dotace poskytnuta příslušné obci (platí pouze pro obce),

0 0 neplatí pro nás

5

ověřenou kopii dokladu o vedení bankovního účtu příslušné obce (tento je využíván pro
účely financování schválené investiční akce), na který bude zaslána poskytnutá dotace z
účtu krajského úřadu (platí pouze obce),

0 0 neplatí pro nás

6

investiční záměr na úrovni projektové dokumentace vyžadované pro stavební řízení -platí 
pouze pro stavby, formulář investičního záměru (viz Příloha č. I) , výkresovou část - 4 
výkresy vystihující technický záměr (situace, půdorys, řez a pohled), leden

M. Rollo

7

prospekt či jiný dokument vystihující technické parametry - v případě, že součástí 
novostavby jako uznatelný výdaj je prvotní vybavení mobiliářem (např. nábytek), ověřený 
výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy (ne starší než 3 měsíce),

leden

M. Rollo

8
platnou smlouvu při nájmu či výpůjčce pozemku (viz zejména Právní podmínky - 
Dokumentace podprogramu l 33D53l ), únor

Správa
raději znovu výpis z katastru

9

doklady k zajištění dofinancování do úrovně celkových nákladů akce - povinná spoluúčast 
na financování akce (zejména v souladu s Finančními podmínkami - Dokumentace 
podprogramu 133D53 l), v případě spoluúčasti třetího subjektu je nutné usnesení
příslušného orgánu, oprávněného rozhodovat (viz  Povinné  přílohy únor

Správa + P. Janík

Usnesení zastupitelstva 13.12.2017 a 

31.1 2018, ( synergie 3,5 mil Kč) smlouva 

o úvěru a čestné prohlášení - 22.2. VH 

TJ o přijetí úvěru

10
potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky a jeho
majetek není zatížen zástavním právem (ne starší než 3 měsíce) ůnor

Správa

11
potvrzení   místně   příslušné   správy   sociálního   zabezpečen,í  že   žadatel  nemá 
nedoplatky na sociálním pojištění ( ne starší 3 měsíce)

 28.2. Správa

12 aktuální fotografie (v rozsahu 3-4 ks) týkající se požadované akce a popisující současný stav
březen

M. Rollo

13
kopii  stavebního   povolení,   ohlášení   stavby  nebo  jiného  dokladu   vydaného stavebním 
úřadem březen

M.Rollo a P. Janík kopie územního rozhodnutí

14
stanovisko stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení - v případě, že nebude 
vydáváno stavebním úřadem kolaudačního rozhodnutí, březen

M.Rollo a P. Janík

15

kopii protokolů z průběhu výběrového řízení - (seznam podaných nabídek, protokoly z 
jednání komise, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, kopie rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky)

leden Vyhlášení 

zakázky, únor - 

březen VŘ

 JUDr. M. Trkal, M. 

Chuchlová,M.Rollo a P. 

Janík

Příkazní smlouva a plná moc

16

kopii smlouvy o dílo, včetně harmonogramu prací, případně jiného druhu oboustra1U1ě 
podepsaného smluvního závazku s vítězem veřejné zakázky, jak ze strany dodavatele, tak i ze 
strany zadavatele, nutného k realizaci akce řízení, položkový rozpočet, který je přílohou 
příslušného smluvního vztahu,

konec března - 10.4. M.Rollo a P. Janík

Na základě SoD bude vytvořen další 

harmonogram prací, kontrolních dnů 

apod.

17 žadatel je povinen poskytnout další dokumenty vyžádané Správcem. Správa + P. Janík

18 Kompletace dokumentů a odeslání na MŠMT do  25.4. Správa + P. Janík gestorem MŠMT - Y. Halamová

 

Přehled DPP s trenéry: 

Číslo Zaměstnanec   

  

0079 Civín František basket 

  

0049 Čech Jan nohejbal 

  

0080 Červenka Lukáš nohejbal 

  

0032 Čokrtová Jana atletika 

  

0035 Čokrtová Kateřina atletika 

  

0047 Fischer Petr basket 

  

0071 Hor Tomáš basket 

  



0075 Chuchlová Marcela VSP Všeobecná sportovní příprava 

0065 Chuchlová Martina nohejbal 

  

0067 Janík Martin nohejbal 

  

0001 Kosík Stanislav, Mgr. atletika 

  

0054 Košar Jan basket 

  

0012 Kratochvíl Martin tenis 

  

0034 Machorek David atletika 

  

0037 Minaříková Ludmila aspv 

  

0046 Nekolný Jakub basket 

  

0073 Pala Zdeněk atletika 

  

0045 Polák Jiří basket 

  

0051 Růžička Jiří basket 

  

0070 Stejskalová Markéta basket 

  

0055 Stuchlíková Anna basket 

  

0030 Sýkora Jan, Ing. nohejbal 

  

0048 Tvrz František basket 

  

0066 Vedral Marek nohejbal 

  

0064 Veselý Lukáš atletika 

  

0074 Vokáčová Lucie, DiS. vsp 

  
      

   

 


