
Zápis z  jednání 

VV TJ 

Den: čtvrtek 5.3. 2020 

Místo: klubovna SH 

Čas: 18.00 hod. 

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

Omluveni: J. Charouzek 

za KRK: I. Chmelík - omluven,  

PROGRAM: 

 Do podkladů na OFFICE 365 byly přidány připomínky: doplnění oprav na SH 

 

B)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

a) Projektová 

1) Plán dotačních titulů a činnosti TJ – Plán dotačních titulů viz předcházející zápisy a na 

OFFFICE 365. 

Výzva města pro program 1 - podpora celoroční činnosti. T: 24.4.2020 

            Podklady od oddílů: T: 15.4.2020 

 

2)  

b) Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

- Opravy: viz příloha ( M. Majer)  

 
 M. Majer informoval VV TJ: 

- O jednání města s SK o areálu koupaliště a přípravě deklaratorního materiálu o 

vyuţití tohoto areálu. 
- O přístavbě tělocvičny ( rozměry 30x18) v rámci rozšíření kapacity ZŠ Ţitomířská 

a zadání projektové dokumentace 
- Kamerové kontrole kanalizace u SH. 
- Výměně světel v SH ( viz i per rollam) – hotovo 

 
 

c) Vnější vztahy  

 

Českobrodský zpravodaj 2020 - UZÁVĚRKY 



Příspěvky do ČBZ, web TJ a Fb – tabulky byly rozeslány v minulém zápisu a jsou k dispozici 

na OFFICE 365 

Českobrodský zpravodaj 2020 - UZÁVĚRKY 

 

 

číslo měsíc uzávěrka Redakční rada 
expedice Příspěvek za 

TJ 
1 leden 6/1 13/1 17/1  

2 únor 3/2 10/2 14/2  
3 březen 2/3 9/3 13/3  

4 duben 6/4 13/4 17/4 T 
5 květen 4/5 11/5 15/5  

6 červen 1/6 8/6 12/6 A 
7 červenec/srpen 3/8 10/8 14/8 A 

8 září 7/9 14/9 18/9  

9 říjen 5/10 12/10 16/10  
1 listopad 2/11 9/11 13/11  

11 prosinec 7/12 14/12 18/12 A/ Správa 

 

Na VV TJ 5.3. budou doplněny další příspěvky oddílů 

 Nezapomínejte na adresu istvanikova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a 

jednotlivé  akce. S článkem je nutné zaslat i kvalitní fotky. 

 

 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) – zasláno L. Kašparové, splněno 

 Stav informací na venkovních nástěnkách. – Nohejbal má prázdnou skříňku. 

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

Využití kapitoly o sjednocené tělovýchově z knihy J. Petráska. 

                                                                                                             – Úkol trvá 
 

 Doplnění kategorie Historie na webu TJ o fotky – částečně splněno 

 

 

 VV TJ souhlasí, aby na jednáních MAS Pošembeří  TJ zastupovala M. 

Chuchlová. 

          

 

 Nová pravidla pro volbu osobností města – viz 

https://www.cesbrod.cz/item/vyhlaseni-ankety-osobnost-mesta-cesky-brod 

Termín 16.3. 2020 

 

 Příprava výroční zprávy – P. Janík 

Zprávy o činnosti TJ a oddílů za rok 2019 - doplnění 

mailto:istvanikova@cesbrod.cz
https://www.cesbrod.cz/item/vyhlaseni-ankety-osobnost-mesta-cesky-brod


         TJ/oddíl Zodpovědný za oddíl 
Stav k 3.4. 

Splněno   x 

VV TJ P. Janík x 

Správa M. Chuchlová x 

Atletika K. Čokrtová  

Nohejbal M. Janík  

Basket J. Nekolný x 

Tenis Z. Pučálka x 

ASPV L. Minaříková  

Volejbal M. Nývlt a A. Bubníková  

Triatlon V. Čokrt  

   

 

Osnova zprávy je součástí přílohy, termín zaslání P. Janíkovi 15.3.2020 

1.4. Zasláno upozornění  oddílům  

 

 Výhled do roku 2020 – zástupci oddílů + správa TJ 

Návrh plánu činnosti na rok 2020 projedná na základě podnětů od oddílů a správy VV 

TJ na březnovém jednání – žádné podněty 

ALE:  

Činnost TJ je výrazně ovlivněna vyhlášením vlády ČR  nouzového stavu a jeho trváním 

do konce dubna. 

Z tohoto důvodu VV TJ řídí on-line způsobem SPRÁVU a výbory oddílů. VV TJ 

aktualizuje informace na webu TJ a Fb pro členy a veřejnost. 

 

VVTJ zaslal MAS Pošembeří vyplněný dotazník o odhadu ztrát. ( Viz Office 365.) 

 

Příprava VH: navržený termín 16.4. je z důvodů nouzového stavu nereálný a dle 

doporučení ČUS lze termín odložit až do konce roku. To však nerespektuje grantové 

potřeby. Proto VV TJ navrhuje, aby výbory oddílů projednaly ( třeba i per rollam) : 

1) Schválení výroční zprávy a návrhu rozpočtu na rok 2020 

2) Prolongaci úkolů z VH z roku 2019 

a výsledek zaslaly jako odpověď pro všechny na hlasovací e-mail předsedy                                         

(janik@tjslavojcb.cz) 

 

d) Finanční 

 

 Výstupy z jednání finanční skupiny: 

 

 Hodnocení služeb správy vůči oddílům 

 Termíny na doklady od oddílů pro účetnictví TJ 

 Ceník pro veřejnost v zařízeních TJ 

 Smlouvy se školami o pronájmu těl. zařízení TJ 

 Smlouva TJ a SK 



Schválené výstupy po 16.3.2020 ztrácí na své aktuálnosti a VV TJ je bude muset  

znovu projednat po skončení nouzového stavu na základě reálných čísel dopadu 

zavřených sportovišť. Proto nepovažuji za nutné  doporučení finanční skupiny 

zde uvádět. 

 

V každém případě jde o velmi prioritní úkoly. 

 

 

 

 VV TJ byl informován o stavu účtu a podúčtů k 8.1.2020. Konkrétní tabulka 

s údaji je k dispozici členům VV TJ v podkladech pro jednání VV TJ 

 

 

 Upozornění pro oddíly ohledně používání razítek s  údaji o TJ a oddílu. 

Tajemnice do příštího jednání VV TJ pořídí nová razítka pro oddíly. – Úkol trvá 

 

 

 

e) Informace vedení a správy TJ 

 
 Po 16.3.2020 Správa přijala a respektuje opatření v souladu s opatřeními vlády, 

města i ČUS. 

 Do odvolání jsou uzavřena všechna sportoviště a se  zaměstnanci  byly projednány 

podmínky jejich pracovního poměru. Pro kmenové zaměstnance jde o podobný 

reţim jako o prázdninách, s důrazem na hygienu, nutné opravy a údrţbu. 

 Jednání komise RM pro sport a VČ byla zrušena 

 Aktuální opatření v oblasti sportu lze sledovat na: 

http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/ 

a následně je aplikovat na činnost oddílů 

VV TJ projednal formou per rollam ţádost  SK  o souhlas pronajímatele nájemci SK Český 

Brod  realizaci investiční akce „Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště na Kutilce“ 

Projekt má tyto základní parametry: 

Investor: SK Český Brod z.s. 

Předpokládaný termín zahájení prací:     červenec 2020 

Předpokládaný termín ukončení prací:  listopad 2020 

Popis: 

Předmětem projektu jsou stavební práce a související dodávky při stavební úpravě hlavního 

fotbalového hřiště s přírodním travním kobercem, výměna vrchní vegetační a drenážní 

vrstvy, oprava stávajícího oplocení ze sítí, nové zavlažování, oprava stávajících betonových 

obrubníků, betonového odvodňovacího žlábku, výměna stávajících hráčských kabin a 
výměna brankových konstrukcí včetně zemních těles. 

http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/


Rozpočet akce: 7 171 752, 74 Kč 
Dotace MŠMT: 5 020 227 Kč   

Nyní byl SK vyzván k doložení dokumentace nutné pro přidělení této dotace . T: 

30.4.2020  

Výsledek hlasování: 6:0:0 

Akce Ukliďme Pošembeří  - 21.3.- 19.4. Další informace na Správě i MAS Pošembeří. 

           Termín akce s ohledem k nouzovému stavu je odročenb 

f) Kutilka 

 

  Dokončení investiční akce z krajských prostředků ve spolupráci s  SK – Splněno 

 

  Veřejnosprávní kontrola  dotace ze STČ kraje 29.1.2020 od 9 hod. 

Kontrola proběhla a na TJ  byl zaslán i zápis o provedené kontrole – bez připomínek 
a závad ( K dispozici na správě TJ) 

 
  Informace o jednání a přípravě nové smlouvy s  SK – žádný posun v přípravě. 

    

  Informace o využití areálu koupaliště – bod jednání ZM 22.1.2020 

ZM schválilo jiné využití areálu na základě návrhu pracovní skupiny a 

ověřovací studie. Za TJ se zúčastnil M. Majer. 

 

 Údržba atletického areálu, zejména nových povrchů – projednána spolupráce 

s TS  - zodpovídá M. Rollo 

 
D) Informace oddílů  

 Basket 

- Doporučení VV TJ, delegovat zástupce BK na jednání VV TJ 

 

 Tenis 

- Informace o členské schůzi oddílu tenisu 4.3.2020 – viz web oddílu 

- 4.4. skládání přetlakové haly 

- Informace o stavu trenérů a druţstev 

 

 Nohejbal 

- Informace o přípravě druţstev 

 Atletika: 

 Informace o podmínkách konání „fesťáku“ na Kutilce 

 Trvá zadání VV TJ – Smlouva TJ a SK 

 

 ASPV 

 



 Ostatní a různé 

 

 Příprava VH TJ  

Návrh termínu VH TJ: místo  - klubovna SK 

                                                  datum – 16.4. 2020 

   S ohledem k opatřením vlády bude VH řešena náhradním způsobem v souladu 

s doporučením ČUS a provozními potřebami TJ ( viz výše). 

 

Další jednání VV TJ se uskuteční po skončení nouzového stavu. 

Do té doby v případě potřeby bude VV TJ jednat formou per rollam. 

 

VH proběhne dle navrženého scénáře od 20. do 24. 4.2020 

 

 

Zapsal:  Pavel Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 

 

 

Přílohy: 

I. Vypuštěn dřívější bod 4 členská základna – údaj bude vycházet ze souhrnu za TJ 

OSNOVA  
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2019 

 
1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2019 
 

2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,  
 

3) Prostory pro činnost ( stav, granty, brigády) 
 
4) Přehled soutěţí: výčet a umístění ( jednotné tabulky) 

 
5) pro kaţdé druţstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti druţstva 

                                      závěrečné tabulky 
                                              
      

6) Akce pro veřejnost 



 

7) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, zapsané spolky, sponzoři) 
 

 
8)  Stručný výhled činnosti na rok 2020 

 

 
 

9)  Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky 
 

( Text zpracovávejte v ARIAL 12, zarovnání do bloku,  fotky nevkládejte do textu) 

Nezapomeňte u fotek na GDPR 
 
 
 
 
Přehled oprav: 

1) Opravy v roce 2019 a návrh 2020 

 

Sportovní HALA:  

 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  

 oprava osvětlení ve sportovní hale (jiţ hotovo)  

 oprava kanalizace pod sportovní halou (porušené potrubí, plán jaro 2020)  

 nákup záloţního čerpadla pro saunu (staré uţ občas hlučí)  

 Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před 
zateplením. Odloţeno.  

 Revitalizace podlahového nátěru v SH. Konzultováno s firmou Fikera  
  

Tenisový areál:  
      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  

  
  



  

 

 

 
 
 

 


