
 Zápis z jednání  

VV TJ  

 

Den: čtvrtek 18. 4.  2019   

Místo: klubovna SH 

Čas:    18.00 hod.  

Zváni:  P. Janík, P. Sobíšek, M. Majer, M. Chuchlová, M. Rollo,  L. Vokáčová,   
 J. Charouzek, 

za KRK: J. Eichlerová, I. Chmelík 
 
Omluveni:   

 
PROGRAM:  

Doplnění Zápisu 03-14-2019: 
a) Informace o činnosti oddílu BK – doplnění k Zápisu z 14.3. 

Oddíl má v sezoně 2018/2019 tato soutěţní druţstva: 

-muţi A (Středočeská basketbalová liga) 
-dívky U15 (nadregionální soutěţ) 

-chlapci U13 (střední Čechy) 
- mix U12 hrající soutěţ mladších miniţáků U12B 
Dále 

-přípravné druţstvo U10 mix 
-druţstvo rekreačního basketbalu U70 

- starší ţákyně a dorostenky hrají zároveň vyšší soutěţe U15 a U17 za praţskou 
Slovanku 
Hospodaření oddílu je vyrovnané, obrat se pohybuje okolo 1,5 milionu Kč bez 

započítání letního soustředění. U dětských druţstev je téměř 50% nákladů kryto 
podporou Města, ČBF, MŠMT. 

 
Největší úspěchy: hráčka Lucie Šarochová se na podzim 2018 dostala do širšího 
reprezentačního výběru U15 (camp basketbalových nadějí). 

 
 

A) 
Příprava VH : termín  - úterý 23.4. 2019 
                       místo: klubovna na tenise   

                       čas: 18 hod. 
org. věci: zabezpečit  dataprojektor     

               občerstvení ( dohodne Správa s nájemci kiosku) 
 
Program jednání VH: 

 Uvítání a úvodní informace  - řídící jednání M. Rollo  ( potřeba dataprojektoru a PC)  

1. Volba mandátové, návrhové a volební komise  

Mandátová: P. Sobíšek + J. Charouzek 

Návrhová:  M. Majer, L. Cibulková 

2. Zpráva mandátové komise 



3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2018, výhled na rok 2019 – P. Janík 

4. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období – M. Chuchlová 

5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019  

                                                                                                                 – L. Vokáčová 

6. Zpráva revizní komise – J. Eichlerová 

7. Projednání“ a) úvěru na investici  Rekonstrukce atletického stadionu 

 b) výše členských příspěvků 

                      

      8. Diskuse 

9. Přestávka + příprava usnesení 

10. Zpráva návrhové komise 

11. Usnesení a závěr  

 

B) Informace k financování investice na Kutilce a úvěru na ni. ( M. Rollo a M. Chuchlová) 
 
1. Informace o výsledku jednání na ZM    

 Přechodná finanční výpomoc do 30.11.2019 – 2,5 mil 

 Pověření starosty ZM  jednat s krajem o převedení individuální dotace na účet TJ ve 

výši 2 mil. Kč 

 Navýšení z Fondu podpory sportu, kultury a volného času ( Výzva P3) 

 
2. Financování 

Celkové náklady:  21,8 mil. Kč (viz Rozhodnutí MŠMT) 
 Dotace MŠMT:       10,77 mil. Kč ( 60%) 
  

- synergie finančních prostředků  
z Fondu podpory sportu, kultury a volného času města                3 mil. Kč 

 
- Úvěr ČS a.s.      viz níţe  

 

- Individuální dotace kraje                                                               2,0 mil. Kč 
 

-  Ţádost do Výzvy programu 3 – opravy a investice 
 

 
3. Finanční zajištění investiční akce Rekonstrukce atletického areálu z úvěru Čs.a.s. 

na základě aktualizované poptávky zasílám tuto indikativní nabídky úvěru: 



Výše úvěru                                  4.800.000,- Kč 

Účel úvěru                                   financování akce "TJ - Český Brod - Rekonstrukce 

atletického stadionu" (Projekt) 

Způsob čerpání                           formou úhrady faktur zhotovitele  

Období čerpání                           od 1.5.2019 do 30.6.2019 

Zahájení čerpání                         po doloţení pouţití vlastních zdrojů na realizaci Projektu 

 

Splácení jistiny a úroku               pravidelné měsíční anuitní splátky ve výši 47.117,00 Kč 

vţdy k poslednímu dni 

                                                    měsíce počínaje 31.7.2019. Poslední splátka 30.4.2029. 

Splácení úroku                            měsíčně k ultimu měsíce počínaje prvním měsícem čerpání 

úvěru 

Úroková sazba                            pevná 2,99% p.a.  (úroková sazba je platná při uzavření 

Smlouvy o úvěru do  31.5.2019) 

Závazková provize                      nebude uplatněno 

Nebudou účtovány poplatky        - za přijetí a posouzení ţádosti o úvěr 

                                                    - za vedení účtu 

                                                    - za elektronický výpis z úvěrového účtu 

                                                    - za mimořádnou splátku nebo doplacení úvěru 

Zajištění úvěru                             zástavní právo k nemovitosti  

                                                     blankosměnka 

                                                     zástavní právo k běţným účtům 

 
C)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

a) Projektová 

 

Město  
- 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 

 



- Ţádost na město o navýšení finančního příspěvku na investici Rekonstrukce 

atletického areálu z Fondu podpory sportu na rok 2019 byla odeslána starostovi a 
zastupitelům. 17.4. ji projednalo zastupitelstvo města a neodsouhlasilo částku 

z Fondu podpory sportu, kultury a volného času. TJ můţe podat ţádost v rámci 
Výzvy na program č. 3 v září 2019. ZM odsouhlasilo finanční výpomoc ve výši 
2,5 mil. Kč. O přijetí této výpomoci bude jednat valná hromada TJ 23.4.2019 

 
- Ţádost o synergii finančních prostředků z rozpočtu kraje v návaznosti na 

individuální dotaci pro město, kterou nelze na TJ převést řešilo ZM 17.4.2019 a 
pověřilo starostu jednáním o dodatku ke smlouvě. Termín červnové jednání ZK. 

 

- 28.1.2019 město vyhlásilo Výzvu na podání ţádostí do Programu č. 2 (akce pro 
veřejnost). Správa zpracovala ţádost, hodnotící komise byla 2.4., ZM 17.4.2019 

schválilo níţe uvedené dotace pro oddíly TJ Slavoj. 
 

Název / jméno a příjmení 
žadatele 

Oddíl Název akce 
 dotace 

2019 

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

5 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. ASPV 
Českobrodský turnaj v 
badmintomu 

8 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. ASPV jarní florbalový turnaj dětí 8 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. ASPV 
podzimní florbalový turnaj 
dětí 

8 000 

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

TJ Slavoj Český Brod z.s. atletika 
veřejné závody atletických 
přípravek 

12 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. basketbal Otevřený turnaj v basketbalu 8 000 

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  Pohár žáků KNS dvojice 7 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. nohejbal  Pohár žáků KNS trojice 7 000 

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 3 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. tenis Turnaj manželských dvojic 3 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon Českobrodská pečeť 9 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon Svatováclavský běh 7 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon 
Běh Republiky 
Československé 

7 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. triatlon Českobrodská vánoční desítka 8 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. volejbal  Memoriál Petra Blažka 5 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. volejbal Vánoční volejbalový turnaj 5 000 

      159 000 
 



- 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. Ţádost byla odeslána doplněna přílohou Výroční zpráva TJ. 

V obsahu výroční zprávy chybí zpráva oddílu basketbalu, protoţe J. Nekolný do 
20.4.2019 podklady nezaslal. 

 

Kraj  
- Jednání s krajem o způsobu převedení individuální dotace z města na TJ probíhá.  

(viz výše) 
 

MŠMT  

- Můj klub – TJ obdrţela informaci o vyúčtování za rok 2018, které bylo bez 
nedostatků a tudíţ MŠMT akceptováno. Nyní proběhne hodnocení ţádosti. 

Pravděpodobně se o výsledku a výši dotace dozvíme v červnu zatím ţádné 
informace k roku 2019. 

- MŠMT vyhlásí výzvu investice v červnu. VH doporučí jakou investiční akci TJ 

podá. 
                                      

 
OPŢP –  18.4.2019 proběhlo hodnocení nabídek. Nabídku podaly dvě firmy. Nyní probíhá     

obsahová kontrola rozpočtů nabídek. Protokoly o hodnocení nabídek jsou na správě 

TJ.           
                                                

 

b) 
 Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

- Kutilka – samostatný bod 

 
  
- Opravy v roce 2019 

- Výměna dlaţby v chodbě pod saunou dle finančních prostředků 
- Drobné opravy palubové podlahy v hale v prostoru pod koši a brankoviště – 

odřený lak – Kontrola firmou Fikera, stále urgujeme,  
- 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 - stále urgujeme,  
- Výměna koberce za dlaţbu v čisté chodbě haly a v recepci – dle finančních 

prostředků 
- Revize kanalizačního systému pod objektem, návaznost na kanalizační přípojku, 

kamerové zkoušky se záznamem a přepojení a zrušení ţumpy – bude provedena 

kamerová zkouška – prioritní oprava   
- Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před zateplením. Odloţeno. 

- Revitalizace podlahového nátěru v SH. Konzultováno s firmou Fikera 
 

      Prioritami v oblasti investic a oprav oddílu tenisu budou v roce 2019: 

- Rekonstrukce dámských šaten a sociálního zázemí 
- Předběţně 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 
 

Sledování oprav bude čtvrtletně v příloze zápisu 
 

 Vnější vztahy  

 

 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 6.5. 2019 S článkem je nutné 

zaslat i kvalitní fotky 

 Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé  

akce.  

 

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.  
                           Sloţení VV TJ – Úkol trvá 

 
 Podklady oddílů do výroční zprávy TJ. Osnova dílčích zpráv je v příloze. VV TJ 

žádá o dodržování bodů osnovy + fotky mimo text. 

 
Dílčí zprávy: Úvod – P. Janík splněno 

                      Správa: M. Chuchlová  - splněno 
                      Pracovní skupiny: M. Rollo, M. Majer, P. Janík - splněno 
                      Oddíly: tenis – Z. Pučálka - splněno 

                                   nohejbal – M. Janík - splněno 
                                   atletika – M. Rollo, K. Čokrtová - splněno 
                                   ASPV – L. Minaříková - splněno 

                                   volejbal – J. Eichlerová – splněno 
                                   triatlon – V. Čokrt – splněno 

                                   turistika – Radka Novotná- splněno 
                                     basket – J. Nekolný – nesplněno  
 

                                                                                Termín zaslání dílčích zpráv: 10.4.2019 

 

 

     Akce Ukliďme Pošembeří 16.3. – 15.4.  Informace o účasti TJ – M. Chuchlová 
          Statistika za TJ byla zaslána na MAS 

            
 

Různé: 

P. Sobíšek – ověření potvrzení o ubytování cizince v ubytovně tenisu. 
                     Vyřídil P. Janík 23.4.2019 

M. Chuchlová – moţnosti vyuţití Multifit Benefit  na tenise 
                        -  projednána stíţnost na chování členů basketu ( U 13) 

mailto:zbockova@cesbrod.cz


                        -  ceník pronájmu kurtů na tenise na webu dát do první úrovně 

 

Termín dalšího jednání VV TJ  16. 5. 2019 od 18 hod. v klubovně SH. 
 

Zapsal: Pavel Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 
 
 

 

Přílohy: 

Podklady k VH: Zpráva o činnosti a plán činnosti na 2019 
                           Výsledek hospodaření 

                           Návrh rozpočtu 
                           Výroční zpráva 

                           Zpráva KRK 
                           

Byly zaslány přes úschovnu a jsou k dispozici i na OFFICE 365 


