
Zápis z jednání 

VV TJ 

Den: čtvrtek 25.6. 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:  

A) Hodnocení VH TJ Slavoj 

B)  

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. 

 

 Smlouva k Programu č. 2 podepsána. Finance uţ jsou na účtu TJ  

 Výzva města pro program 1 - podpora celoroční činnosti zastupitelstvo schválilo 

částku 530 tis. Kč pro TJ Slavoj. Smlouva k Programu č. 1 podepsána -finance zatím 

na účtu nejsou. 

 

 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 Kč. 

 

 Správa TJ na základě zplnomocnění M. Chuchlové zpracovala ţádost do dotačního 

titulu Národní sportovní agentury na podporu vlastníků sportovních zařízení – 

program „A“. Výše poţadované finanční částky  do 150 tis. Dotace je 50%. 

 



 

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 - splněno 

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 

 

 

          

 

mailto:istvanikova@cesbrod.cz


 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. 

 

 

 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. 

 

 

d) Finanční pracovní skupina 

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

 Termíny na doklady od oddílů pro účetnictví TJ 

 Výstup z VH: do 10 dne každého měsíce  

 

 Ceník pro veřejnost v zařízeních TJ 

 Ceník je zveřejněn na webových stránkách TJ 

 

 Smlouvy se školami o pronájmu těl. zařízení TJ 

         VV TJ projednal návrh pracovní skupiny a formou per rollam odsouhlasil snížení 

pronájmu v období březen – červen o 20% paušální ceny. Školám budou vystaveny 

faktury s dobropisem. 

 

 

 Smlouva TJ a SK 

 VV TJ odsouhlasil znění nájemní smlouvy mezi TJ a SK i s ohledem 

k potřebám SK pro podávání žádostí na dotace. 

 VV TJ pověřuje oddíl atletiky přípravou podkladů k provozní smlouvě na 

rok 2021 

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


 Návrh rozdělení dotací od města a MŠMT pro oddíly a nájmu za sportovní 

zařízení v období platnosti nařízení vlády 

 Podklady připraví M. Majer 

Termín jednání finanční pracovní skupiny:  do 4.8.2020 
 

 

 

 

 VV TJ byl informován o stavu účtu a podúčtů k 22.6.2020. Konkrétní tabulka 

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

 

 

 

 

e) Informace vedení a správy TJ 

 
 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.   

 

 

D) Informace oddílů  

 Basket – 0 

 Tenis -0 

 Nohejbal: „PR“ TJ 

                        Supervize nad veřejnými sportovišti – jednat s technickými sluţbami 

 Atletika: 

 Trvá zadání VV TJ – Smlouva TJ a SK 

 



 

 ASPV  

 

 Ostatní a různé 

VV TJ vzal na vědomí dopis druţstva volejbalu muţů o ukončení činnosti 

 

Další jednání VV TJ se uskuteční: 

 v úterý 4.8. jako výjezdní  ( Lešany)  

nebo ve čtvrtek 6.8. 2020 od 18 hod. v klubovně SH 

Zapsal:  Pavel Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 

Přílohy:  

 
 
 
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  

  
  
  

 

Kontrola plnění usnesení VH  

 
 

Usnesení valné hromady 
Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, z.s. 

 

Datum:  4. 6. 2020 
Místo: klubovna SK na Kutilce 

Účast na VH: 22 delegátů (z 35) - VH je usnášeníschopná (min ½ z počtu delegátů) (14 je 
potřeba pro schválení usnesení (3/5 z přítomných) 

KRK: I. Chmelík 
Hosté: 0 

 
Jednání řídil: M. Rollo 

 
I. Procedurální otázky 
 

 VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, J. Machorková. 
 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, J. Charouzek 

 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti VH a počtu 
delegátů. 

 VH odsouhlasila Jednací řád VH. 
 
VH schvaluje: 
 

 Zprávu o činnosti (součást Výroční zprávy VV TJ) za rok 2019 a Návrh činnosti TJ na 
rok 2020. 

 Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2019.  

 Rozpočtový výhled na rok 2020. 
 Zprávu RK za uplynulé období. 

 
VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  

 
 Po skončení opatření vlády ohledně pandemie koronaviru upřesnit rozpočtový výhled 

dle skutečných příjmů a výdajů. 

 Revidovat smlouvy se školami o pronájmu sportovních zařízení v období omezení 

výuky tělesné výchovy. 



 Pro zabezpečení činnosti TJ a oddílů na základě Výzev, podat žádosti do dotačních 
titulů města, kraje, MŠMT a dalších donátorů (OPŽP, MAS apod.). 

 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření a dotace 

přerozdělit na jednotlivé oddíly a správu TJ. 
• Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. 

• Posouzením alternativ výstavby sportovní haly a jednáním s  potenciálními partnery. 
 

VH ruší bod č. 3 usnesení VH ze dne 29.5.2018. 
VH bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti Správy TJ. 
 

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. 

• Ve spolupráci s oddíly zlepšit „PR“ TJ směrem k veřejnosti a možností veřejnosti využít 

sportovišť TJ.  

• Realizovat Plán činnosti na rok 2020 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.  

 Popularizovat sportovní možnosti TJ v náborových akcích oddílů. 

 Rozšiřovat sportovní rekreační formy pro seniory a veřejnost. 

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. 

 

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, 

Plánu rozvoje sportu v Českém Brodě 

                            NNO ve městě – účast na městských akcích 

                            školy – využití sportovišť, projektové dny, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                            OTS – činnost ve výboru OTS následně i s  Národní sportovní agenturou ( NSA) 

                            Kraj, NSA a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

                           MAS Pošembeří – činnost člena MAS 

 
VH ukládá RK: 

 
 Realizovat kontrolní činnost VV TJ a oddílů 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 sociální sítě a na nich popularizovat svoji činnost.  
 Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace 

do 31.3. 2021. 
 
VH doporučuje oddílům: 
 

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

 
Valná hromada hlasovala o usnesení      PRO: 20     PROTI: 0      ZDRŽEL: 1 
 

Usnesení VH TJ bylo přijato 
 
 
 
 
Zapsal: předseda návrhové komise M. Majer v.r. 
 
Ověřil: předseda TJ Slavoj Český Brod, z.s. P. Janík v.r. 
 
 
 

 


