Zápis z jednání
VV TJ
Den: čtvrtek 19.9. 2019
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
přítomni: P. Janík, M. Majer, M. Chuchlová, M. Rollo, L. Vokáčová, J. Charouzek,
S. Šaroch
za KRK: I. Chmelík, J. Eichlerová
omluveni: P. Sobíšek,
hosté: V. Novák
PROGRAM:
A)



VV TJ byl informován o změně předsedy KRK. Děkuje J. Eichlerové za dosavadní činnost
a novému předsedovi KRK I. Chmelíkovi přeje ve funkci předsedy hodně úspěchů.



VV TJ se dohodl, že informace v Zápisu z jednání budou barevně rozlišeny:
- Červeně – informace a úkoly, které se prolongují
-

Černě – body aktuálně projednané

-

Modře – informace a úkoly , které se řešily mezi dvěma VV TJ ( báze newsletteru)

 Pro zlepšení efektivity jednání budou podklady pro jednání VV TJ k dispozici na
OFFICE 365 a jednotliví gestoři za pracovní skupiny doplní informace před
jednáním VV TJ
B) Investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu


Informace k financování investice na Kutilce a úvěru na ni.
- Čerpání úvěru u Čs. a.s. – možnost mimořádných splátek:
TJ využije dotace z kraje ( 2 mil. Kč) a z dotace města ( 150 tis. Kč) na úhradu
mimořádné splátky.
Pozn. 25.9. ZM neschválilo žádost TJ o navýšení dotace o 900 tis. Kč.
ZM schválilo žádost TJ o prodloužení termínu vyúčtování do 30.9. 2019 –
splněno, vyúčtování odesláno.



Informace o předání díla od PORR
- VV TJ pověřuje M. Rolla a I.Chmelíka jednáním s PORR a subdodavateli o
vyúčtovaných položkách stavby. T: 10.10.2019




Vyúčtování a závěrečná zpráva pro MŠMT byla odeslána 28.8.2019
Publicita – ČBZ a další média, - splněno, článek v srpnovém ČBZ
- Logo TJ na Kutilce a informace o donátorech… úkol trvá



Další akce na Kutilce:
- VV TJ pověřuje oddíl atletiky zpracováním podkladů pro další festivaly a novou
smlouvu s SK
T: 20.12.2019

-

Město v pohybu 9.- 14.9.
VV TJ děkuje všem zainteresovaným osobám i oddílům na akci, zejména M.
Chuchlové a I. Librové (SK)
Informace o akci, statistiky – článek do ČBZ

-

Brody sportují 12.9.2019
Poděkování správě, I. Librové a zejména oddílu atletiky za průběh klání Brodů
v Českobrodském pentathlonu – viz web TJ a Fb TJ

-

Projektové dny škol, termín jednání s učiteli TV v přípravném týdnu
Setkání neproběhlo, projektové dny budou projednány ve školské komisi RM

C)
Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
a) Projektová
VV TJ projednal dílčí připomnínky k rozdělení finančních prostředků získaných na podporu
celoroční činnosti od města a MŠMT.


Výzva MŠMT na investice na rok 2020 byla anoncována s termínem podání od 1.10. –
31.10.2019. S ohledem na zástavu SH. TJ letos nebude investiční žádost podávat.



Výzva MŠMT Program Můj klub – termín podání 7.10. – 18.11.2019
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020
Termín pro správu: 15.11.2019



Připomínky k Programům podpory kultury, sportu a volného času ze strany TJ – budou
projednány na komisi sportu a volného času 30.9.2019.

b)
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
- Kutilka – samostatný bod
- Opravy: viz příloha ( M. Majer)
 Vnější vztahy



Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 7.10. 2019, - Město v pohybu,
další články….. S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky
Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz zasílat rozpisy soutěţí a jednotlivé
akce.



Na weby oddílů dát odkaz Dokumentace a Zápisy z jednání výborů oddílů. Úkol trvá



Na webu TJ aktualizovat sloţení VV TJ a tabulku se zástupci oddílů. ( Vyuţít
podkladů z VZ TJ)



Stav informací na venkovních nástěnkách.




P. Sobíšek: Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.
Vyuţití kapitoly o sjednocené tělovýchově s knihy J. Petráska.
Složení VV TJ , byl osloven i J. Sklenář, bývalý tajemník TJ, který přislíbil pomoc
– Úkol trvá



Zpravodaj ČUS – národní agentura pro sport odkaz na článek
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-7-2019.html



Členové VV TJ souhlasí s uveřejněním kontaktů na VV TJ na webu TJ.

 Finanční
 VV TJ pověřuje finanční pracovní skupinu zpracováním podkladů nákladovosti
sportovních areálů TJ i s návrhem kalkulace na výši pronájmu od 1.1.2020.
Termín: 31.10.2019


Stav účtu a podúčtů

 Informace vedení a správy TJ
 VV TJ bere na vědomí personální opatření v oblasti ekonomiky TJ. Novou účetní
bude Lucie Hájková. Od října dojde k navýšení úvazku M. Chuchlové.


Informace o dopisu KHS ohledně sauny – vyřešeno



Dopis OŢPZ MěÚ Český Brod ohledně kácení stromů na hřišti Na Vyhlídce.
Správa podala ţádost na pokácení označených stromů, následně dojde k jejich
pokácení po dohodě se skauty.





VV TJ pověřuje M. Rolla jednání s ředitelem ZŠ Ţitomířská o vyuţití hřiště
Na Vyhlídce.



Rozvrhy hodin v hale a KBD – M. Chuchlová podal informaci o absolutním
vytížení SH i s tím, že dochází ke krácení počtu hodin školám.

Informace oddílů


Tenis
- VTO požádal, aby v době rekonvalescence mohl VV TJ navštěvovat předseda oddílu
V. Novák. – VV TJ souhlasil
- Informace o budoucí kontrole OHES na tenise
- Užívání razítka tenisu – informace z jednání s Č.S. a.s.



BK
- Rozdělení dotací – viz výše
- Doplnění dohod s trenéry



Nohejbal

Termín dalšího jednání VV TJ v čtvrtek 17. 10. 2019
od 18 hod. v klubovně SH.
Zapsal: P. Janík
Ověřila: M. Chuchlová
Přílohy:

1) Opravy v roce 2019
- Výměna dlažby 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 požárního úniku do ulice
Komenského vrypy na spodní vrstvu pravděpodobně z období rekonstrukce, kdy byl
v těchto místech složený materiál - stále urgujeme,
- Výměna koberce za dlažbu 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 žumpy – bude provedena
kamerová zkouška – prioritní oprava
- Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před zateplením. Odloženo.
- 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
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

-

Sledování oprav bude čtvrtletně v příloze zápisu

2) Usnesení VH:
1. VH
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.
V komunikaci TJ a ukládání dokumentů využívat OFFICE 365.
Realizovat Plán činnosti na rok 2019 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.
Příprava kvalitních soustředění.
Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství republiky a
mistrovských soutěžích.

Sportovní infrastruktura:



Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH, interiér i
exteriér).
Pravidelné opravy a revize sportovišť.

Ekonomická oblast:






Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, nadací, případně evropských fondů.
Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými trenéry. Včasné
podklady od oddílů, sledování podúčtů.
Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání.
Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO.
Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK.

Právní oblast:





Revize dokumentace TJ (aktualizace: Provozní řády, BOZP, PO).
Zastupování oddílů v právních úkonech.
Administrace úvěru s ČS, a.s.
Připravit smlouvu o pronájmu s SK Český Brod.

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,

-

využívat 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 (2019 organizace Města v pohybu)
školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce
OTS – činnost ve výboru OTS
kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu
MAS Pošembeří – činnost člena MAS
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.
Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku.
Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů.
Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace do
10.4.2020

VH doporučuje oddílům:


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

2. VH
VH revokuje usnesení valné hromady z 23.4.2019 v bodě
VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:


Realizací investičních akcí:
a) Dokončení Rekonstrukce atletického stadionu. V rámci vlastního spolufinancování uzavřít
úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 4,8 mil. Kč (TJ Slavoj bude ručit nemovitostí atletického
stadionu a blankosměnkou) (schváleno: 24-0-3)

VH pověřuje výkonný výbor:


Dokončením realizace investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu.
a) V rámci vlastního spolufinancování uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 5,8 mil. Kč se
splatností 15 let dle indikativní nabídky úvěru, která je přílohou usnesení a v souladu
s oceněním ČS a.s., které je rovněž přílohou usnesení.
(schváleno: 24-0-0)
Splněno k 21.6.2019 podpisem smlouvy

