
Zápis z jednání 

VV TJ 

Den: čtvrtek 28.5. 2020 

Místo: klubovna SH 

Čas: 18.00 hod. 

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

         J. Charouzek 

Omluveni:  

za KRK: I. Chmelík  

PROGRAM: 

 Do podkladů na OFFICE 365 lze přidat připomínky:  

 

1. Informace o činnosti TJ v době stavu nouze 

 Omezení činnosti oddílů vyplynulo z nařízení vlády a MZ, na webu se průběžně 
aktualizovaly informace o opatřeních. 

 
 Činnost TJ a správy  po dobu karantény v souvislosti s uzavřením provozu se téměř 

nijak nezměnila, ani neubyla, spíš by se dalo říci naopak. 
 Dokončení výroční zprávy 
 Zveřejnění závěrek, rozvah atd na justici, ISCUS a portál MŠMT 
 Dokončení žádosti o grant na Město Český Brod Akce TJ Slavoj Český  Brod v roce 2020 
 Dokončení žádosti o grant na Město Český Brod Činnost TJ Slavoj Český Brod v  roce 2020 
 Pravidelná aktualizace dokumentace BOZP a PO v návaznosti na nová legislativní opatření, 

především na opatření v souvislosti s koronavirem 
 Běžná údržba sportovní haly a venkovních sportovišť 
 Jarní údržba zahrady, hnojení, ošetření chodníků, čištění chodníků, čištění prostoru u hradeb, 

revitalizace trávníku 
 Likvidace havárie prasklé vody v sauně. Odhalení trubek, zajištění místa úniku vody, oprava 

trubek, zednické začištění zdi. Nové stěrky z obou stran zdi, na které jsou umístěné baterie 
sprch. 

 Výmalba stropů v sauně, ochlazovně a vířivce, nátěr proti plísni  
 Likvidace starých nepotřebných předmětů uskladněných v  minulosti v prostoru kotelny a 

archivu 
 Mytí oken 
 Jarní úklid místo akce Ukliďme Pošembeří 

 
 

 Omezení pronájmu sportovních zařízení – jednání se školami, oddíly a městem po 

vyčíslení poklesu příjmů a výše nákladů. 



 Omezení činnosti zaměstnanců – ţádost na úřad práce, Zpracování všech podkladů a 
žádosti na kompenzaci 80% super hrubé mzdy zaměstnanců v  hlavním pracovním poměru po 
dobu uzavření provozu. 

  

 

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. 

 

 Přehled finanční podpory pro oddíly z Programu č. 2  

 

oddíl název akce 
částka  
( v Kč) 

ASPV Českobrodský turnaj v badmintomu 2 000 

ASPV Jarní florbalový turnaj dětí 2 000 

ASPV Podzimní florbalový turnaj dětí 2 000 

atletika Veřejné atletické závody  13 000 

atletika Veřejné závody atletických přípravek 14 000 

basketbal  Otevřený turnaj v basketbalu 4 000 

nohejbal MČR dorost dvojice 3 000 

nohejbal MČR dorost trojice 3 000 
nohejbal Pohár žáků KNS dvojice 5 000 

nohejbal Pohár žáků KNS trojice 5 000 
nohejbal Turnaj neregistrovaných hráčů 3 000 

tenis Posvícenský koláč 4 000 
triatlon Českobrodská pečeť 6 000 

triatlon Svatováclavský běh 7 000 

triatlon Českobrodská vánoční desítka 6 000 
volejbal Memoriál Petra Blažka 3 000 

stolní tenis Podzimní turnaj pro děti a dospělé  2 000 
stolní tenis jarní turnaj pro děti a dospělé 2 000 

nohejbal Vánoční turnaj mužů a žen 6 000 
tenis Soubor 4baby turnajů dětí 6 000 

tenis Posvícenský koláč čtyřhry muži  2 000 

basketbal Středočeský pohár v basketbalu dorostenek 5 000 
basketbal Středočeský pohár v basketbalu žákyň 5 000 

basketbal Středočeský pohár v basketbalu žen 16 000 
volejbal Vánoční volejbalový turnaj 4 000 

    130 000 

 

 



 Výzva města pro program 1 - podpora celoroční činnosti bude hodnocena na konci 

května. Alokovaná částka je 1,5 mil Kč. RM doporučila ke schválení zastupitelstvem 

částku 530 tis. Kč pro TJ Slavoj. ZM zasedá 24.6.2020 

 

 ZM 13.5.2020 rozhodlo o zrušení Programu 3 (opravy a investice) v roce 2020. 

 

 ZM 13.5.2020 souhlasilo se synergií finančních prostředků pro investiční akci SK  

     "Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště Na Kutilce“ ve výši 1 075 763  Kč. 

 Ţádost TJ na dotační titul MŠMT „Můj klub“ prošel hodnocením TJ obdrţela 

Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 1 137 000. 

 

 TJ sleduje i moţnost vypsání dotačního titulu Národní sportovní agentury na podporu 

vlastníků sportovních zařízení. Předpokládaný termín Výzvy je 15.6.2020 

 

 Ţádost do Fondu hejtmana na podporu sportu – investiční akce: Výměně světel v SH 

nebyla podpořena 
 

 

2)  

b) Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

- Opravy: viz příloha ( M. Majer)  

 
 M. Majer informace VV TJ: 

- O jednání ZM o areálu koupaliště a přípravě deklaratorního materiálu o vyuţití 

tohoto areálu. 
- Kamerové kontrole kanalizace u SH. 

 
 

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 - splněno 



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 Správa 
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 

 

 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 

 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 

 

 

          

 

 Nová pravidla pro volbu osobností města – viz 
https://www.cesbrod.cz/item/vyhlaseni-ankety-osobnost-mesta-cesky-brod 

            Rada města na základě návrhu komise pro kulturu schválila osobnostmi města i   

členy TJ a to: V. Čokrta a S. Kosíka (st.) za celoživotní přínos v oblasti sportu. 

            VV TJ se připojuje s blahopřáním. 

 

 Výroční zpráva byla schválena formou per rollam a je k dispozici na webu TJ.  

Pozn.: Osnova zprávy byla součástí přílohy, termín zaslání P. Janíkovi 15.3.2020 

1.4. Zasláno upozornění oddílům. Podklady nezaslalo ASPV. Schválení VZ bylo 

následně provedeno na VH TJ 4.6.2020 

 

 Výhled do roku 2020 – zástupci oddílů + správa TJ 

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

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

do 25.5.2020 

Z tohoto důvodu VV TJ řídil 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. byl z důvodů nouzového stavu nereálný a dle 

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

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

1) Schválení výroční zprávy a návrhu rozpočtu na rok 2020 

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


2) Prolongaci úkolů z VH z roku 2019 

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

(janik@tjslavojcb.cz)  

 

Jednání valné hromady 4.6.2020 ve svém usnesení potvrdilo a doplnilo výše 

uvedené body. 

 

           Termínu VH TJ Slavoj: 4.6.2020  v klubovně SK na Kutilce. – Dokumenty byly    

zaslány předsedům a hospodářům. Pro potřeby VV TJ jsou dokumenty i na 

OFFICE 365 

 

d) Finanční pracovní skupina 

VV TJ ukládá finanční prac. skupině projednat a VV TJ doporučit: 

 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 

 Návrh rozdělení dotací od města a MŠMT 

Termín jednání finanční pracovní skupiny:  do 26.6.2020 

 

 

 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 

 

 

 

 

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: 

mailto:janik@tjslavojcb.cz
http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/


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 drenáţní vrstvy, 

oprava stávajícího oplocení ze sítí, nové zavlaţování, oprava stávajících betonových 

obrubníků, betonového odvodňovacího ţlábku, výměna stávajících hráčských kabin a výměna 

brankových konstrukcí včetně zemních těles. 

Rozpočet akce: 7 171 752, 74 Kč 

Dotace MŠMT: 5 020 227 Kč   

Nyní byl SK vyzván k doloţení dokumentace nutné pro přidělení této dotace . T: 30.4.2020  

Výsledek hlasování: 6:0:0 

Zastupitelstvo schválilo výši synergie tomuto projektu ve výši 1 075 763Kč 

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

Termín akce s ohledem k nouzovému stavu je odročen. 

 

 Informace o aktualizaci údajů požadovaných Národní sportovní agenturou  

( NSA) – dopis z 25.5.2020 

 

f) Kutilka 

 

   Informace o jednání a přípravě nové smlouvy s  SK – Schválena nájemní 

smlouva, dále se připravuje smlouva o provozu areálu.    

  
  Informace o využití areálu koupaliště – bod jednání ZM 22.1.2020 a 13.5.2020 

 
 ZM rozhodlo o zpracování urbanistické studie vyuţití pro celý areál Kutilka - na pozemcích 
TJ Slavoj, na pozemcích města, na pozemcích soukromých vlastníků pro potřeby budoucí 

cyklostezky. Sloţení pracovní skupiny: 
Bc. Jakub Nekolný, Ing. Filip Ulík, Ing. Milan Majer, Mgr. Pavel Janík, Ing. Lucie Baslová,  

Martina Jelínková, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Miroslav Kruliš, RNDr. Luboš Holý, Ing. 
Jaroslav Sýkora, Martin Vlasák. 
Komise téţ stanoví obsah smluv partnerských či o spolupráci pro další postup.   

 

 

 Údržba atletického areálu, zejména nových povrchů – projednána spolupráce 

s TS  - zodpovídá M. Rollo 

 



D) Informace oddílů  

 Basket – bez připomínek 

 Tenis bez připomínek 

 Nohejbal: „PR“ TJ 

                        Supervize nad veřejnými sportovišti – jednat s technickými sluţbami 

 Atletika: 

 Trvá zadání VV TJ – Smlouva TJ a SK 

 ASPV bez připomínek 

 

 Ostatní a různé 

 

 Příprava VH TJ  

Návrh termínu VH TJ: místo  - klubovna SK 

                                                  datum – 4.6. 2020 

 

Další jednání VV TJ se uskuteční ve čtvrtek 25.6. 2020 od 18 hod. v klubovně SH 

Zapsal:  Pavel Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 

Přílohy:  

Příprava VH  

Program jednání VH: 

 Uvítání a úvodní informace  - řídící jednání M. Rollo  ( potřeba interaktivní tabule 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 2019, výhled na rok 2020 – P. Janík 

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

5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020  

                                                                                               – L. Vokáčová, L. Hájková 



6. Zpráva revizní komise – I. Chmelík 

                    

      7. Diskuse 

8. Přestávka + příprava usnesení 

 9. Zpráva návrhové komise 

10. Usnesení a závěr  

 

Podklady k VH: Zpráva o činnosti za 2019 a plán činnosti na 2020 
                           Výsledek hospodaření 

                           Návrh rozpočtu 
                           Výroční zpráva 

                           Zpráva KRK 
                           

Jsou k dispozici na webu TJ i na OFFICE 365 

Zastoupení oddílů na VH: (členská základna dle VZ TJ 2019) 

Žádám Marcelu o kontrolu 

Oddíl Počet členů 

oddílu 

Počet delegátů 

(max. 5) 

Atletika 314 5 

Basketbal 156 5 

Biliard 7 1 

Fotbal 9 1 

Nohejbal 92 5 

Sport pro všechny 

odbor ČASPV 
40 

3 

Tenis 153 5 

Badminton 20 2 

Triatlon 5 1 

Turistika 129 5 



Volejbal 20 2 

Celkem delegátů  35 

 

 

 
 
 
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  

  
  
  

 

 

 
 
 

 


