
Zápis  
z jednání VV TJ  

 
Den: čtvrtek  26. 4.  2018   
Místo: klubovna SH 
Čas:    18.00 hod.  
Zváni:  P. Janík, P. Sobíšek, M. Majer, M. Chuchlová, M. Rollo,  L. Vokáčová,  S. Šaroch 
za KRK:   
 
Omluveni:  J. Charouzek, J. Eichlerová, 
Hosté:  
 
PROGRAM:   
Možnost doplnění podkladů pro jednání VV TJ je vždy týden před jednáním v Office 365. 
 
A) 
VH:   Plnění úkolů z VH 
          Návrh na svolání mimořádné VH: pozemky na Kutilce ( cesta do areálu – sítě pro areál) 
                                                                 Návrh  „Děkanky“ na odkup pozemku Na Vyhlídce 
                                                                 ( Diskusní fórum města)  

Návrh VV TJ na VH : úterý 29.5. v 18.00 hod. v klubovně nohejbalu.  
Pozvat i   zástupce HFK Děkanka. 

                            
B)  Realizace investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu: 

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

            Zdroje:  dotace 
                   Vlastní zdroje:  TJ 
                                             SK ……. 1/3 finančních nákladů souvisejících s potřebami SK 
                                             Atletika 
                                             Město ……. 3 mil.Kč 
                                             Úvěr ČS a.s.  

• 16.4. otevírání obálek a hodnocení nabídek. Dokumentace k VZ je k dispozici na 
Správě TJ 

           VV TJ schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje statutáry TJ  podpisem      
smlouvy. 

 
• M. Rollo zajistí zaslání povinné dokumentace na MŠMT, na jejímž základě MŠMT 

rozhodne o přidělení dotace formou Rozhodnutí. T: 27.4.2018  ( Pozn. – splněno) 
 
 
C) Postup ke směně a využití pozemků ( M. Majer – M. Chuchlová) 

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

             
• 16.4. proběhlo jednání s p. Morávkem  ( Děkanka) o možnosti prodeje 

pozemku Na Vyhlídce pro stavbu víceúčelové sportovní haly 
• 19.4. proběhlo jednání na městě s SK o využití bývalého koupaliště 

  



VV TJ navrhuje po získání územně-plánovací informaci zahájit jednání o prodeji a svoláním 
VH TJ k tomuto bodu. 
 
 
D) 

a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 
Projektová 

Dotace:   
• město  

 
Výzva na P2 – akce pro veřejnost  
Rozdělení dotací dle hodnotící komise a schválené ZM 

Název / jméno a příjmení 
žadatele 

Oddíl Název akce  dotace 2018 

TJ Slavoj Český Brod z.s. ASPV 
dětský podzimní turnaj 
stolního tenisu 

5 500 

TJ Slavoj Český Brod z.s. ASPV jarní florbalový turnaj dětí 9 500 

TJ Slavoj Český Brod z.s. atletika veřejné atletické závody (5x) 15 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. atletika 
veřejné závody atletických 
přípravek (3x) 

10 500 

TJ Slavoj Český Brod z.s. badminton Českobrodské turnaje 10 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal MČR dorost dvojice 10 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal MČR dorost trojice 10 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal MČR muži dvojice 9 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal Pohár žáků KNS 7 500 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal Pohár ČNS žen v nohejbalu 8 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal Vánoční turnaj mužů a žen 9 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal 
Turnaj neregistrovaných 
hráčů 

5 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. tenis Posvícenský koláč 4 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. tenis Turnaj manželských dvojic 4 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon Českobrodská pečeť 7 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon Svatováclavský běh 7 500 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon Českobrodská vánoční desítka 7 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. volejbal Memoriál Petra Blažka 7 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. volejbal Vánoční volejbalový turnaj 4 500 

Celkem     150 000 

  
- Vyhlášena Výzva P 1 – podpora celoroční činnosti ( alokace 1,6 mil Kč) T: 30.4. 

VV TJ pověřuje P. Janíka, M. Chuchlovou a L. Vokáčovou zpracováním žádostí a M. Rolla 
podpisem žádostí na město. ( Pozn. – splněno) 
 

- ZM schválilo Žádost o navýšení synergie finančních prostředků na investiční akci 
ve spolupráci s provozovatelem a uživateli areálu na celkovou částku 3 mil. Kč. 

 
Kraj  

• Fond hejtmana   26.4.2018 jednalo zastupitelstvo kraje. TJ Slavoj získala dotaci ne 
rekonstrukci klubovny na Kutilce ve výši 461tis. Kč. Realizátorem akce je po dohodě 
SK. 

•  Kraj uvažuje o vlastním investičním fondu – zatím žádné bližší informace 
 



MŠMT  
• Můj klub- pro přímou práci s dětmi a mládeží – 27.4. byly zveřejněny výsledky a TJ 

obdržela 715 000 Kč. ( Což je o 200 tis. méně než vloni…) 
         
.  
 
 
OPŽP – Informace o schválení žádosti a výzva k vyjádření ohledně předložení podkladů pro 
RoPD Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006817 Název projektu: 
Optimalizace energetického hospodaření budovy sportovní haly v Českém Brodě Ministerstvo 
životního prostředí schválilo dotaci na realizaci opatření podle Vaší žádosti o podporu. 
Výsledek jednání Výběrové komise OPŽP je k dispozici na stránkách www.opzp.cz.  
 Předpoklad: 2019 – osvětlení a rekuperace 
                     2020  - fasáda, střecha   
Do půl roku po obdržení rozhodnutí je třeba provést VZ a zpracovat harmonogram investice.                          
 

 
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 OPŽP. 
 

� Opravy v roce 2018 viz Příloha 
 

� Vnější vztahy  
 
� Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 7.5. 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 

 
                                                                              
 



�   Akce Ukliďme Pošembeří 16.3. – 15.4.  Zprávu pro MAS zašle Správa TJ. 
 

� Zpravodaj ČUS : http://www.cuscz.cz/files/2234MWI.pdf 
             

 
� 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: 

 
�  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“ 

Podklady pro jednání finanční skupiny jsou v příloze ( Standa + loňské podklady) 
Jednání fin. skupiny proběhne před VH 29.5. ( od 17 hod. Bude znám i návrh P1 
z města) 
 

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

 
�   Členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku - úkol splněn 

 

�  VV TJ schválil přehled DPP s trenéry, tak jak je navrhly výbory oddílů (viz 
podkladový materiál). 

 

 
� Info předsedy a sekretariátu 
 
� Doplnění provozních řádů na web: nohejbal – splněno 

 



� GDPR – ochrana osobních údajů (směrnice je zpracována), Správa dořeší          
uzamykatelnou skříň na dokumentaci. M. Rollo porovná stávající formuláře TJ 
a směrnici s požadavky ČUS a svazů do konce května. 

 
 
Správa: 
  

              Plán činnosti v období prázdnin: 
• Úklid areálů 
• Mytí oken 
• Inventarizace nářadí, majetku, sportovišť atd. 
• Inventarizace a průběžné kontroly účtů oddílů, vyúčtování atd. 
• Retoping sportovní podlahy KBD (pár poničeních míst s vrypy od nepovolených  

druhů  treter a od špatné manipulace s nářadím. 
• Retoping podlahy v hale způsobené špatnou manipulací s nářadím a zátěžovými místy 

pod koši. 
• Pravidelná údržba haly, světel, nářadí a ostatních inventářů. 
• Údržba zeleně – průběžně. 
• Servis sekačky, servis nářadí , drobné opravy. 

  

 
 

� Informace z oddílů: 
   
    Tenis:  

� Projednání dotazu J. Kokeše:  
„Obracím se na VV Slavoje ve věci vedení EET na tenise v kiosku. Po valné hromadě oddílu 

tenisu 15.3.2017 jsem vznesl dotaz RK oddílu proč od listopadu do konce března nebyl 

dodržován zákon o EET. Do dnešního dne jsem neobdržel žádnou odpověď.“ 
 
              VV TJ obdržel stanovisko RK VTO, leč neobdržel stanovisko kontrolovaného, jak je 

při kontrolách předepsáno. Z tohoto důvodu VV TJ žádá o stanovisko VTO 
s návrhem přijatých opatření. T: do dalšího VV TJ 29.5. 

 
� Zajištění  nádob na Bio odpad – Správa ve spolupráci se správcem areálu tenisu. 

          
 Nohejbal:  

� Provozní řád na nohejbale – splněno 
� Umístění banneru s termíny zápasů nohejbalu na SH. VV TJ bez námitek 

 
 

                 Basket:  bez podnětů pro VV TJ 
 
 

                Atletika:  bez podnětů pro VV TJ 
 
 
 
         ASPV:  nepřítomni 
    
 



 
 

� Různé:  
 
 
 
Termín dalšího jednání VV TJ  po skončení VH 29.5. 2018 v klubovně 
nohejbalu. 
 
Zapsal: Pavel Janík 
Ověřila: M. Chuchlová 
 
 

 

Přílohy: 

� Stav účtů: 

 

 

 

� 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 
 

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 
  

      

   

 

Plnění usnesení VH  

� Úkoly VH: 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  

• V řádném termínu schválit výsledek hospodaření, rozvahu a DPPO. Splněno 

• V řádném termínu schválit výroční zprávu za rok 2017. Splněno 

• V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření. 

• Realizací investičních akcí: 
a) Rekonstrukce atletického stadionu, přijetím dotace MŠMT, 
b) Optimalizace energetického hospodaření budovy SH, přijetím dotace OPŽP. 
 

V rámci vlastního spolufinancování uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši  

do 4 mil. Kč. 



 

• realizací směny pozemků: hřiště v ulici Na vyhlídce vlastníka TJ Slavoj Český Brod, zapsáno na 
LV č.3200 – č.parc. 996/5 za pozemek bývalého koupaliště v ulici Sokolská, vlastníka Město 
Český Brod, zapsáno na LV 1001 – č.parc. 523/3, 523/4, 604/3, 2093, 2094, 2095 a 
příjezdovou komunikaci ke koupališti, která je zapsána na LV 3888, č.parc. 521/25 ve 
vlastnictví obou subjektů.  
 

• jednáním se zástupci SK Český Brod o dalším využití výše uvedeného pozemku zapsaného 
na LV 1001 – č.parc. 523/3, 523/4, 604/3, 2093, 2094, 2095 a příjezdovou komunikaci ke 
koupališti, která je zapsaná na LV 3888, č.parc. 521/25, a zmocňuje VV TJ jeho prodejem. 
Návrh na změnu využití 

 

 

 

II. Návrhy činnosti na další období: 

1. Činnost VV TJ a Správy: 

• Plnit body Usnesení VH. 

• Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů, na červnové a prosincové 

jednání přizvat předsedy a hospodáře oddílů. – Viz zápisy VV TJ 

• Realizovat Plán činnosti na rok 2018 v následujících oblastech: 

Sportovní oblast: 

• Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežnického sportu 

s možností stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního růstu.  

MŠMT – „Můj klub“ – 715 tis. Kč 

 

     

• Příprava kvalitních soustředění. 

• Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství 

republiky a mistrovských soutěžích.  

      Corridoor: Mistry s mistry, nohejbal MČR:  

Sportovní infrastruktura: 

• Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH, interiér i 

exteriér). 

Dotace:  

Město – zaslána žádost do P 1 – Podpora celoroční činnosti 

                                              P 2 – tradiční akce: 150 tis. Kč ( viz rozpis v Zápisu VV TJ 04-26- 

2018) 

                Synergie finančních prostředků na investiční akci: 3 mil. Kč 



                                       P 3: investice 

• Doplnit žádost na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu. 27.4. odesláno na MŠMT 

• Pravidelné opravy a revize sportovišť. Viz rozpis úkolů Správy v Zápisech VV TJ 

Ekonomická oblast: 

• Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, nadací, případně evropských 

fondů. Podúčet na investiční dotaci MŠMT,  

• Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými trenéry. 

Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. Plněno průběžně 

• Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání. 

• Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO. DPPO – podáno 26.3.2018 

• Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK. 

Právní oblast: 

• Revize dokumentace TJ (Provozní řády, BOZP, PO). Provozní řád nohejbalu 

• Zastupování oddílů v právních úkonech. 

• Administrace úvěru s ČS, a.s. 

• Připravit smlouvu o pronájmu s SK Český Brod. Odloženo až do dokončení investice na Kutilce 

Public relations 

• Informovat členy i veřejnost o činnosti TJ a oddílů prostřednictvím: 

- webu a facebooku TJ a oddílů, 

- ČBZ a dalších médií, 

- Výročních zpráv, náborových akcí, 

- dokončit grafický manuál dokumentů TJ, 

- shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. plánu 

                            NNO ve městě – účast na městských akcích (2018 - FeNeG) 

                            školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                            OTS – činnost ve výboru OTS 

                            kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

VH ukládá RK: 

• Realizovat kontrolní činnost dle schváleného plánu a respektovat mechanismy kontroly. 
 

 2. VH ukládá oddílům: 



• Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 

• Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů a zápisy z jednání zveřejňovat. 

• Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31. 12. stav členské základny včetně rodných 
čísel. Návaznost na GDPR 

• Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. Splněno 

• Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů. 

• Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace. Na rok 
2017 – Splněno. TZpráva zveřejněna na webu TJ i na Justice.cz 

 

VH doporučuje oddílům: 

 

• Sledovat informace na www.tjslavojcb.cz včetně Office 365 a elektronicky zveřejňovaných 
analytických údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích oddílů. 

 

 


