
Zápis  

z jednání VV TJ  

 

Den:   čtvrtek  14. 6. 2018   

Místo: klubovna SH 

Čas:    18.00 hod.  

 
Přítomni:     P. Janík,  M. Majer, M. Rollo,  L. Vokáčová,  S. Šaroch, P. Sobíšek, M. Chuchlová, 

 
za KRK:  J. Eichlerová,  
 

Omluveni:  J. Charouzek, I. Chmelík 
Hosté:   1) P. Morávek zástupce 1HFK Děkanka – z důvodů sluţební cesty se omluvil 

 
 
 

             2)VTO – P. Sobíšek, J. Koc 
 

PROGRAM:  
Možnost doplnění podkladů pro jednání VV TJ je vždy týden před jednáním v Office 365. 

 

A) Informace o stavu prodeje pozemku 1HFK Děkanka 
         O stavu VV TJ byla informována tajemnicí TJ M. Chuchlovou: 

  Smlouvu o prodeji připraví na základě podkladů JUDr. J. Marková 

 Informace o aktivitě občanů proti stavbě haly – svolané jednání na 15.6. ( Za TJ se zúčastní M. 

Rollo, P. Janík, M. Majer, L. Vokáčová, M. Chuchlová) – o výstupech jednání  budou členové 
VV TJ informováni per rollam. 

 

 
B) Projednání zadaných úkolů RK  s VTO 

Ze zápisu 29.5. 
 V pondělí 21.5. proběhla schůzka předsedy VV TJ a VTO rozšířená o další členy, která se 

zabývala spornými tématy mezi TJ a VTO. Informace VTO o opatřeních budou tématem 

společného jednání VV TJ s VTO 14.6. za přítomnosti RK TJ a TO. 
VV TJ byl seznámen s opatřeními VTO  k daným tématům, výstupy RK viz níţe a téţ jsou 

přílohou Zápisu. 
 VV TJ se obrací na KRK TJ a oddílu tenisu s úkolem prošetřit obdrţenou petici rodičů 

TO. Petice zaslána předsedům RK.  

VV TJ projednal s RK a zástupci VTO zprávu RK a souhlasí s jejím zněním i návrhem 
opatření s termínem do 20.6.2018. ( viz příloha) 

 
 Dále VV TJ ţádá revizní komisi tenisu o posouzení poklesu/nárůstu  příjmů za přetlakovou 

halu v poslední a předposlední sezóně a zároveň ukládá ekonomce L. Vokáčové zaslat 

podrobné podklady k tomuto tématu na VVTJ i poskytnout je revizní komisi tenisu (termín 
do 14.6. 18:00) – k tomuto tématu bychom na příští VVTJ potřebovali buď zápis revizní 

komise tenisu nebo jejich účast. 
                

  

 
 



C) 

VH:   Plnění úkolů z VH 

 VH TJ se uskutečnila  29.5. v 18.00 hod. v klubovně nohejbalu. Usnesení zveřejněno 

v Dokumentech na webu TJ. 

 S. Kosík  rozeslal následně dopis, na který VV TJ reaguje odpověďmi k jednotlivým 

bodům dopisu. ( Viz příloha Zápisu) 
                            

 Realizace investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu: 
• Harmonogram úkolů – plněn v návaznosti na opakované VŘ 

• V úterý 12.6. proběhlo  nové VŘ – 9 oslovených firem se omluvilo, komise určila vítězem VZ 
znovu firmu PORR. Statutární zástupci projednali s PORRem a MŠMT další kroky k realizaci 
investice. 

Předpoklad je, že do začátku prázdnin by mělo přijít Rozhodnutí MŠMT a předání 

staveniště.    

 
D) 

a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

Projektová 

Dotace:   

Město  
 Zastupitelstvo  schválilo rozdělení dotací programu  P 1 – podpora celoroční činnosti  

( alokace 1,6 mil Kč).TJ obdrţí dotaci ve výši 594 500 Kč. 

 ZM schválilo změnu Výzvy 3 – Investice a opravy. Termín do 30.9. 2018 ( !!!) 
 

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. Rozhodnutí zatím 

nepřišlo. Finanční spoluúčast na sebe bere SK. 
  Kraj uvaţuje o vlastním investičním fondu – zatím ţádné bliţší informace 

 Kraj zpracoval Koncepci rozvoje sportu  2018 – 2025 ( více na jejich stránkách) 
 
MŠMT  

 Můj klub- pro přímou práci s dětmi a mládeţí – 27.4. byly zveřejněny výsledky a TJ obdrţela 
715 000 Kč. ( Coţ je o 200 tis. méně neţ vloni). 

        Orientačně lze spočítat, kolik peněz by Vám mohlo ministerstvo přidělit.  Dle neoficiálních informací je 
základní částka na 1 dítě 500 Kč. Děti byly rozděleny do 3 kategorií podle intenzity sportovních aktivit a dále do 
3 kategorií věkových. Každá z kategorií měla jiný váhový koeficient. Odhadovaný příspěvky na 1 dítě najdete 
v tabulce: 
  

Kategorie Věkové Příspěvek 

dle aktivity kategorie na 1 dítě 

A všechny 500 Kč 

B 

věk 6 - 10 let 1 000 Kč 

věk 11 až 16 let 1 500 Kč 

věk 17 až 23 let 1 000 Kč 

C 

věk 6 - 10 let 2 000 Kč 

věk 11 až 16 let 3 000 Kč 

věk 17 až 23 let 2 000 Kč 

 



.  

 
 

OPŢP – informace o stavu řešení projektu podal M. Majer 
         
b) 

 Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

 Kutilka  
– reko atletického stadionu - samostatný bod 
 Projekt na V+K a komunikaci podán k územnímu souhlasu na OSÚP MěÚ. Následně SK ve 

spolupráci s TJ zpracují ţádost o investiční dotaci na MŠMT na rok 2019. 
 Se sítěmi souvisí i převedení elektroměru na SK. VV TJ s tímto opatřením souhlasí. 

 
 Opravy v roce 2018 viz Příloha 
 

 Vnější vztahy  

 

 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 6.8. 2018 S článkem je nutné zaslat i 
kvalitní fotky ( Informace o Kutilce, SH na Vyhlídce a stavu soutěží). 

 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 a M. Chuchlová projednali s L. Kašparovou změny na webu  a formulář GDPR. 

                                                                                                                             Úkol trvá 

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)                                                                                                        Úkol trvá 

 P. Sobíšek:  Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.  

                           Sloţení VV TJ – Úkol trvá 
 

                                                                              
 

                                                            

 Ekonomická  

 

Informace L. Vokáčové: 
 

  o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky,  

 

 

  
 Info předsedy a sekretariátu 

 

mailto:zbockova@cesbrod.cz


 GDPR – ochrana osobních údajů (směrnice je zpracována), Správa dořeší  na základě úkolu VH.   

 
  Evropské dny sportu 23.- 30.9. 2018 ( Akce TJ: Svatováclavský běh, Posvícenecký koláč)) 

 
 VV TJ schválila Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě řadu V+K na 

Kutilce s městem Český Brod. 

 
 VV TJ vzal na vědomí Grafický manuál – plakát, desky, hlavičkový papír 

 

 Informace z oddílů: 

   

    Tenis: 1) výstupy RK – viz výše a přílohy zápisu 

  
 

 
         Nohejbal:  1) pořadatelství 50. Ročníku MR dvojic mužů. 

 Pozn. Pokud oddílům přibyly akce v průběhu roku, je třeba je registrovat na 

sekretariátu, který je společně se ţádostí  Programu 3 ( opravy a investice) zpracuje 
na formuláři pro P2 a do 30.8. zašle na město. O přidělení dotace rozhodne ZM 

18.9. 
2) Tribuna na kurtu č. 2 a část zámkové dlaţby 

 

       
 

         Basket:  1) Oblep košů byl doručen 
                        2) Prověřit ţádost oddílu na rozvrh pro příští sezónu 

 

 
         Atletika:  1) Vše spojeno s reko atletického stadiónu 

                          2) Darovací smlouvy na rekonstrukci 
 

 

 
 

         ASPV:     ţádné podněty 
 
 

 

 

 Různé:  

 

 

 

 

Termín dalšího jednání VV TJ pondělí 23.7. 2018 v klubovně SH. 
 

 Zapsal: Pavel Janík 

 Ověřila: Marcela Chuchlová 
 

 



 

 
 

Přílohy RK: viz soubory 
 
 

 
Přílohy: 

Stav účtů 

 

 

 Kontrola stavu oprav: 
  Nářaďovna atletů projde rekonstrukcí do konce roku -  v realizaci 
 Obloţení desek košů na basket – od 06/2017 je objednáno, problém zahraničního dodavatele. 

- Dodáno 

 Výměna dlaţby v chodbě pod saunou 
 Drobné opravy palubové podlahy v hale v prostoru pod koši a brankoviště – odřený lak – 

Kontrola Fikera 
 Drobná oprava podlahy v KBD v prostoru poţárního úniku do ulice Komenského -  vrypy na 

spodní vrstvu pravděpodobně z období rekonstrukce, kdy byl v těchto místech sloţený 

materiál 
 Výměna koberce za dlaţbu v čisté chodbě haly a v recepci 

 Revize kanalizačního systému pod objektem, návaznost na kanalizační přípojku, kamerové 
zkoušky se záznamem a přepojení a zrušení ţumpy  
VV TJ souhlasí s uvolněním částky 20 tis. Kč na zajištění  zmíněné akce. Vyřešeno 

 Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před zateplením. 
 Revitalizace podlahového nátěru v SH. Konzultováno s firmou Fikera 

 



VV TJ bude čtvrtletně kontrolovat stav oprav a tento plán. Dále uţ nebude zmiňován v Zápisech 

VV TJ 
Správa: 

  
              Plán činnosti v období prázdnin: 

 Úklid areálů 

 Mytí oken 
 Inventarizace nářadí, majetku, sportovišť atd. 

 Inventarizace a průběţné 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 zátěţovými místy 
pod koši. 

 Pravidelná údrţba haly, světel, nářadí a ostatních inventářů. 
 Údrţba zeleně – průběţně. 
 Servis sekačky, servis nářadí , drobné opravy. 

 

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. 
 

Revokace usnesení VH 29.5. Návrh na změnu využití, prodej 1HFK Děkanka. 

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 

Město  P1: 594 500 Kč 

     

 Příprava kvalitních soustředění. 

 Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství republiky a 

mistrovských soutěžích.  

      Corridoor: Mistry s mistry, nohejbal MČR: dorost, ženy, muži 

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 do 30.9. 

 Doplnit žádost na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu.  27.4. odesláno na MŠMT nové VŘ 

12.6. 

 Pravidelné opravy a revize sportovišť. Viz rozpis úkolů Správy v přílohách 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.  Plněno průběžně 

 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 - splněno 

 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: průběžné plnění 

- webu a facebooku TJ a oddílů, - úprava webu, rezervace, GDPR 

- ČBZ a dalších médií,  viz Zápisy VV TJ 

- 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 – Koncepce rozvoje 

sportu ve městě 

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

                            školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                            OTS – činnost ve výboru OTS – informace z jednání 

                            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. Neplní se 

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

 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.  V přípravě 

 Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace.  Na rok 2017 – 
Splněno. TZ práva 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.  

 



 


