Zápis z jednání
VV TJ
Den: čtvrtek 14. 3. 2019
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
zváni: P. Janík, L. Vokáčová, P. Sobíšek, M. Rollo, S. Šaroch, J. Charouzek,
M. Chuchlová, M. Majer,
omluveni: J. Eichlerová,
za KRK: I. Chmelík
hosté: BK TJ Slavoj Český Brod
PROGRAM:
Možnost doplnění podkladů pro jednání VV TJ je vždy týden před jednáním v Office 365.
Stejně tak i doplnění informací z pracovních skupin Dále bude Zápis doplněn o informace,
získané do 28.2.2019, o kterých VV TJ nemusí hlasovat.
V pondělí 25.února 2019 v klubovně nohejbalu od 18,00 za sportovní halou proběhlo další školení
OFFICE 365 ( viz zaslaná pozvánka oddílům).
Výstupy: a) VV TJ bude pro komunikaci využívat aplikaci Share point

A) Jednání s BK
a)
b)
c)
d)

Informace o činnosti oddílu
Finanční stav
Informace o investici – vzduchotechnika
PR oddílu – web

- Zápisy z jednání výboru
BK bylo zastoupeno S. Šarochem, informace budou součástí výroční zprávy
BK
B) Pracovní část VV TJ
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
 Projektová
Dotace:
Město
1. Výzva na pořádání městských akcí – Město v pohybu ( přesun na září 9.9. – 15.9)
- ZM 23.1.2019 odsouhlasilo částku 105 tis. Kč, TJ obdrţela od města
objednávku na realizaci akce.
- Vytvoření pracovní skupiny, za TJ: VV TJ + Správa, za SK I. Librová
- Aktivity oddílů v této akci – ukázky tréninků v sobotu 14.9.2019 na Kutilce
2. Ţádost na město o finanční příspěvek na vícenáklady rekonstrukce atletického
stadionu.
Město: zaslány podklady pro jednání RM ( 10.4.) a ZM ( 17.4.)
Kraj: zaslány podklady pro jednání ZM 22.4.

3. Ţádosti do Programu č. 2 ( akce pro veřejnost) byly hodnoceny 2.4. a jdou ke
schválení do RM 10.4. a ZM 17.4.
4. 27.2. 2019 město vyhlásilo Výzvu na podání ţádostí do Programu č. 1
( zabezpečení pravidelné činnosti NNO) Termín pro oddíly do 10.4. termín podání
na město: 26.4.2019
Kraj
5. Jednání s krajem o způsobu převedení individuální dotace z města na TJ probíhá.
( viz výše)
MŠMT
6. Můj klub – zatím ţádné informace k roku 2019
OPŢP – M. Majer. – doplněn projekt elektro včetně výkazu výměru, předáno projektantům
kteří řeší společně s IPI (administrují pro nás VŘ) vyhlášení výběrového řízení v březnu.
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
 Kutilka
– reko atletického stadionu: - Kontrolní dny – středa nebo pátek 8.00 hod.
- Zápisy z KD
- Jednání M. Rolla se zástupci dodavatele
- L. Vokáčova a M. Rollo zpracují přehled čerpání fin.
Prostředků a náklady na investiční akci. 28.2. pracovní
jednání statutárů, M. Majera a správy k financování a
zpracování podkladů pro úvěr.
7. Projekt na V+K a komunikaci je schválen v územním řízení OSÚP MěÚ. Následně SK
ve spolupráci s TJ zpracuje ţádost o stavební povolení a ţádost se podá v roce 2019 –
úkol trvá
 Opravy v roce 2019 – viz příloha
 VV TJ pověřuje M. Rolla a M. Majera zpracováním investičního výhledu Kutilky ve
spolupráci s SK – úkol trvá ( T: říjen 2019)

 Informace o stavu výstavby SH v lokalitě Na Vyhlídce – úkol trvá
 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 1.4. 2019

Přehled uzávěrek ČBZ v roce 2019 je v příloze minulého zápisu.
 P. Sobíšek: Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.
Sloţení VV TJ od zaloţení TJ do současnosti – Úkol trvá
 Zpracovat informaci o průběhu investice na Kutilce do ČBZ a na web.
T: květen?

 Ekonomická
Informace L. Vokáčové:
 o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky,
 Info předsedy a sekretariátu
 GDPR – Formuláře pro členy oddílů byly dokončeny a jsou v příloze minulého zápisu
a jsou zveřejněny i na webu v odkazu dokumenty. Současný stav
 Podpis aktualizované smlouvy s 1. SČV
 Informace k Výroční zprávě TJ za rok 2018 – vzor osnovy v příloze
Pozn. Při přípravě oddílových zpráv je nutné mít souhlas osob zachycených na
fotografiích ( viz formuláře GDPR). T: oddíly do 10.4. TJ do 25.4.
( součást ţádosti do P1)
 Dne 11.března 2019 od 18,00 TJ pořádá v klubovně nohejbalu Kurz první pomoci
s lektorem p. Veselým. Kurz bude pouze pro přihlášené účastníky s certifikátem o jeho
absolvování. Stav přihlášek, případně pozvat ostatní spolky.
B)
 Informace z oddílům a od oddílů:
VV TJ ukládá oddílům projednat:
1) Zvýšení členského příspěvku TJ děti a senioři 300 Kč/rok
Ostatní 600 Kč/rok
2) Trenéři honorovaní z prostředků Můj klub
3) GDPR – vyplnění formulářů ( ke stažení i na webu TJ)
4) Doplnění zápisů na OFFICE 365
Valná hromada TJ Slavoj Český Brod se bude konat v úterý 23.4.2019 v klubovně na
tenise od 18 hod.

Tenis: 28.3. – VH oddílu tenisu
Program: 10. Projednání návrhu VTO na odebrání a udělení čestného
členství - VV TJ požaduje předložení dokumentu VTO o
čestném členství.

30.3. – složení a úklid přetlakové haly

Nohejbal: 0

Basket:

Informace viz bod A)

Atletika: 0
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:

0

Příští jednání VV TJ proběhne ve čtvrtek 18.4. 2018 v klubovně SH
od 18.00 hod.
Zapsal: Pavel Janík
Ověřila: Marcela Chuchlová

Přílohy:
Stav účtů k 5.3.2019

Osnova Zpráv oddílů do VZ TJ Slavoj Český Brod

OSNOVA
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2018
1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2018
2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,
3) Prostory pro činnost ( stav, granty, brigády)
4) Členská základna:
Věk
do 18 let
19 – 26 let
27 – 65 let
nad 65 let
Celkem

Počet členů

5) Přehled soutěţí: výčet a umístění ( jednotné tabulky)
6) pro kaţdé druţstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti druţstva
závěrečné tabulky
7) Akce pro veřejnost
8) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, zapsané spolky, sponzoři)
9) Stručný výhled činnosti na rok 2019

10) Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky
( Text zpracovávejte v ARIAL 12, zarovnání do bloku, fotky nevkládejte do textu)
Nezapomeňte u fotek mít souhlas od „fotografovaných“

-------------------------------------------------------------

STAV k 14.3. 2019
 Plnění usnesení VH - P. Janík


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. Viz přílohy zápisu
Realizací investičních akcí:
a) Rekonstrukce atletického stadionu, přijetím dotace MŠMT, v realizaci T: 30.6.2019
b) Optimalizace energetického hospodaření budovy SH, přijetím dotace OPŽP. V řešení

V rámci vlastního spolufinancování uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši do 4 mil. Kč.


VH pověřuje výkonný výbor dalším jednáním o realizaci prodeje pozemků v ulici Na
Vyhlídce:
Informace M. Majera o stavu jednání s 1HFK Děkanka
M. Rollo: informace o návrhu Města na odkup pozemku, VV TJ odeslal dopis starostovi – viz
Příloha Zápisu z 28.8.2018
Unesení ZM – zamítavé stanovisko k návrhu TJ

II. Návrhy činnosti na další období:
Činnost VV TJ a Správy:
•
•

•

Plnit body Usnesení VH. – průběžně plněno – viz Zápisy z VV TJ
Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů, na červnové a prosincové
jednání přizvat předsedy a hospodáře oddílů – 29.5. VH + viz zápisy VV TJ, 6.9., oživení
činnosti pracovních skupin, na VV TJ zvány jednotlivé oddíly
Realizovat Plán činnosti na rok 2018 v následujících oblastech:

Sportovní oblast:


Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežni ckého sportu
s možností stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního růstu.
Čerpání z dotačních titulů: MŠMT – „Můj klub“: 715 tis. Kč
Město - P1: 594 500 Kč
 Příprava kvalitních soustředění. Zprávy oddílů na webu či Facebooku a ČBZ
 Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství
republiky a mistrovských soutěžích.
Corridoor: akce Mistry s mistry,
Nohejbal MČR: dorost, ženy, muži
Sportovní infrastruktura:


Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH, interiér i
exteriér).
Dotace rok 2018:
Město – Žádost do P 1 – Podpora celoroční činnosti : 594 500 Kč
rozdělení viz Zápis 29.5.2018
Žádost do P 2 – tradiční akce: 150 tis. Kč (viz rozpis v Zápisu VV TJ 04.26.2018) a
doplnění žádosti na MR nohejbal a turnaj BK v Bosně 67 000Kč
Žádost o Synergii finančních prostředků na investiční akci: 3 mil. Kč a následně kraj
2 mil Kč
Žádost do P 3: opravy 347 tis. Kč
investice 71 tis. Kč




Doplnit žádost na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu. 27. 4. odesláno na MŠMT,
opakované VŘ 12. 6., podpis Rozhodnutí 17. 7., zahájení rekonstrukce 20. 8., PR –
bannery na SH a Kutilce. KD každou středu.
Pravidelné opravy a revize sportovišť. Viz rozpis úkolů Správy v přílohách Zápisů VV TJ

Dotace rok 2019
Město: - Město v pohybu 105 tis. Kč, termín září
Kraj: Pokračování rekonstrukcí na Kutilce, realizátorem a kofinancujícím subjektem je SK

MŠMT – Můj klub T: 31.10.
Žádost na investiční akci na rok 2019 TJ nepodává
Ekonomická oblast:








Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, nadací, případně evropských
fondů. Podúčet na investiční dotaci MŠMT, darovací smlouvy na investici atletiky, darovací
smlouvy,
Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými trenéry.
Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. Plněno průběžně, DPP podepsány dle zápisů
oddílů a připodepisovány předsedy oddílů.
Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání. Plněno
průběžně, leč s prodlevou oddílů v dodání podkladů viz P3.
Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO. DPPO – podáno 26.3.2018
Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK. – Chybí zápisy, jinak projednáváno na VV TJ, kde
jsou zástupci KRK. Výsledky šetření jsou v přílohách zápisů.

Právní oblast:





Revize dokumentace TJ (Provozní řády, BOZP, PO). Provozní řád nohejbalu – splněno,
Provozní řád ubytovny tenisu - splněno
Zastupování oddílů v právních úkonech.
Administrace úvěru s ČS, a.s. Zatím nebylo dále řešeno s ohledem k prodloužení investiční
akce do 30.6.2019.
Připravit smlouvu o pronájmu s SK Český Brod. Odloženo 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, nové rezervace,
 GDPR – VV TJ schválil uzavření mandátní smlouvy s Pavlem Hertlem, který bude pověřencem
pro ochranu osobních údajů v TJ. VV TJ schválil formulář pro členy oddílů
-

ČBZ a dalších médií, viz Zápisy VV TJ, pravidla redakční rady ČBZ 2 články + plakát

-

Výročních zpráv, náborových akcí, - VZ publikována na webu i Justici.cz, FENEG,
doprovodná akce IC 3.9.

-

dokončit grafický manuál dokumentů TJ, - Je zhotovený, ale nevyužívá se

-

shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. – pověřen P. Sobíšek, datum
vzniku TJ Slavoj 1953(?).

Spolupráce s dalšími subjekty:
město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. plánu – Spolupráce na

Koncepci rozvoje sportu ve městě do roku 2025. Členství v komisi sportu a volného času:
M. Chuchlová, M. Majer, P. Kvasnička a radní pro sport a vč. P. Janík
NNO ve městě – účast na městských akcích (2018 - FeNeG) – FENEG – splněno, navíc i
na dalších akcích – Otevření Informačního centra, Fórum města.
Na rok 2019 se připravuje město v pohybu – září
školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce – 30.8. jednání s učiteli TV, projektové
dny, upozornění na užívání hřiště Na Vyhlídce bez smluvního vztahu a z toho vyplývající
problémy s BOZP
OTS – činnost ve výboru OTS – informace z jednání na VV TJ
kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu – jen co se týče žádostí k projektům
VH ukládá RK:


Realizovat kontrolní činnost dle schváleného plánu a respektovat mechanismy kontroly. –
J. Eichlerová. I. Chmelík
2. VH ukládá oddílům:







Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. Neplní se (jen VH tenisu) 2.11. Nohejbal
Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů a zápisy z jednání zveřejňovat. Neplní se
VV TJ se navrátí k praxi na začátek jednání přizvávat vždy jeden oddíl.
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 realizaci s firmou Lapwing
Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace. Na rok
2017 – splněno. VZ za 2017 zveřejněna na webu TJ i na Justice.cz

Opravy 2018 a Plán oprav v roce 2019








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
Tenis:

Prioritami v oblasti investic a oprav budou v roce 2019:
 Rekonstrukce dámských šaten a sociálního zázemí
 Předběžně počítáme s výměnou tepelného plynového kotle pro celou
budovu ( ubytovna, šatny, sociálky, klubovna ),
 Rekonstrukce dvorců č. 6,7
 Rekonstrukce a vybavení původního bytu pro správce
 Pokračovat v postupných úpravách a vybavení ubytovny
 Opravy oplocení dvorce 4,5.
 Vrchní plachta na nafukovací halu
Pořadí investic a oprav budeme řešit podle finančních možností tenisu.

