Zápis
z jednání VV TJ
Den: pondělí 23.7. 2018
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
Přítomni:

P. Janík, M. Majer, M. Rollo, L. Vokáčová, S. Šaroch, P. Sobíšek, M. Chuchlová,
J. Charouzek,

za KRK: omluvena J. Eichlerová,
PROGRAM:
Možnost doplnění podkladů pro jednání VV TJ je vždy týden před jednáním v Office 365.

A) VH pověřuje výkonný výbor dalším jednáním o realizaci prodeje pozemků:
Informace M. Majera o stavu jednání prodeje pozemku 1HFK Děkanka: pokračují jednání o
právním vymezení moţností a způsobu prodeje pozemku. Úkol trvá.
 Na aktivitu občanů proti stavbě haly – svolané jednání na 15.6. ( Za TJ se zúčastnili M. Rollo, P.
Janík, M. Majer, L. Vokáčová, M. Chuchlová) –VV TJ reagoval Vyjádřením výkonného výboru
(VV TJ) TJ Slavoj k výstavbě sportoviště v lokalitě Na Vyhlídce, které je zveřejněno na webu TJ
a prošlo schválením formou per rollam 5:0:1, kterou VV TJ tímto akceptuje.
Současně VV TJ neshledal střet zájmů (dle zákona 159/2006 Sb.) u M. Chuchlové a P. Janíka,
jak je prezentováno na sociálních sítích a VV TJ jim uděluje plnou důvěru v činnostech pro TJ
Slavoj Český Brod, z.s.
Hlasování: 5:1:0

C)
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
Projektová
Dotace:
Město
 Finanční prostředky na celoroční činnost( P1) a akce( P2) jsou jiţ na účtu TJ
 ZM schválilo změnu Výzvy 3 – Investice a opravy (P3). Termín do 30.9. 2018 ( !!!)
 K ţádosti do P3 se doplní i ţádosti na P2 ( MR nohejbal a basket – Bosna)
Opravy: - nohejbal: část dláţděného chodníku
- tenis: nefunkčních bojlerů, úpravy těles vytápění, revize komína
- SH: úprava dlažby před vchodem do SH
Investice:

-

rekonstrukce interiéru na Kutilce ( akce s SK)
světla v přetlakové hale na tenise

Kraj
 Fond hejtmana - zaslány podklady pro Smlouvu, včetně podpisu TJ, Krajem podepsaná
smlouva zatím nepřišla.
 Kraj zpracoval Koncepci rozvoje sportu 2018 – 2025 ( více na jejich stránkách), město
zpracovává svoji, na které se TJ podílí. Předpoklad je schválení zastupitelstvem v září.

MŠMT


Můj klub - P 8 dotace pro přímou práci s dětmi a mládeţí TJ obdrţela 715 000 Kč, které jsou již
na účtu TJ.

OPŢP – informace o stavu řešení projektu podal a zápis doplnil M. Majer.
1) ve středu 25.7. se sejde komise (spec. hasič, projekce elektro, revize elektro, a zástupce TJ) která určí
soubor vlivů prostředí,
2) na základě 1) se vypracuje zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby,
3) na základě 2) se vypracuje projekt elektro vč. podkladů pro soutěž,
4) vyhlásíme soutěž
Termín: do konce roku

b)
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
 Kutilka
– reko atletického stadionu: - proběhlo nové VŘ, komise vyhodnotila jako nejvýhodnější
nabídku firmy Porr a.s., s níţ byla následně uzavřena Smlouva o dílo,
- 18.7. TJ obdrţela od MŠMT Rozhodnutí o přidělení dotace,
- 18.7. předáno staveniště,
- Za TJ realizaci koordinuje M. Rollo.
 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. Úkol trvá
 Po vybudování V + K je smluvně ošetřeno předání sítě do městského majetku ( viz minulý
zápis).


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 ( 1.Informace o Kutilce, SH na Vyhlídce a stavu soutěží 2. článek z tenisu).
 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,
 Na účet po jednání VV TJ přišla dotace MŠMT na reko atletického stadionu na Kutilce
 Info předsedy a sekretariátu
 GDPR – ochrana osobních údajů (směrnice je zpracována), Správa dořeší na základě úkolu VH.

Úkol trvá
 VV TJ se obrací na výkonné výbory oddílů, aby projednali petici občanů proti stavbě SH
Na Vyhlídce s odkazem na vyjádření VV TJ: www.tjslavojcb.cz
Informace z oddílů:
Tenis: 1) VV TJ bere na vědomí: Pravidla pro působení trenérů v roce 2018
2) VV TJ schvaluje ţádost VTO na opravu nefunkčních bojlerů a úpravy těles vytápění
na tenise a následnou revizi, z prostředků oddílu tenisu a případné dotaci z města.
Nohejbal: 1) pořadatelství 50. Ročníku MR dvojic mužů.
2) Tribuna na kurtu č. 2 nebude, pouze část zámkové dlaţby

Basket:

1) Prověřit ţádost oddílu na rozvrh pro příští sezónu
2) Byla podána ţádost o dotaci na SPS.

Atletika: 1) Vše spojeno s reko atletického stadiónu
2) Darovací smlouvy na rekonstrukci po Rozhodnutí MŠMT aktualizovat a propagovat i
v ČBZ.
Oddíl atletiky a VV TJ se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na chvíle
strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017 - 425397349/0800,
variabilní symbol 1111.

ASPV:


ţádná informace

Různé:

Termín dalšího jednání VV TJ úterý 28.8. 2018 v klubovně SH.
Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová

