
Zápis z jednání 

VV TJ 

Den: kontinuální projednávání bodů v období stavu nouze v období  

od 15.1.2021 do 20.2.2021 

Místo:   Formou per rollam 

PROGRAM: 

A)  

Soubor opatření vlády v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou aktualizovány na 

webu a Fb TJ Slavoj Český Brod. Jednotlivé sporty dostávají také informace od 

sportovních svazů. VV TJ také odkazuje na informace z webu města a webu NSA: 

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ 

K datu 27.2 .2021 je veškerá činnost ve vnitřních prostorách zakázána.  

B)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

a) Projektová 
1) Dotace: 

 Můj klub: 

- MŠMT potvrdilo správnost vyúčtování za ro 2020 

-  na rok 2021 byla dotace vyhlášena NSA -termín podání byl splněn 16.11.2020 

 NSA vyhlásila Výzvu 8/2020 Provoz a údrţba. Ţádost byla zpracována a odeslána 

16.12.2020. Zatím nemáme další informace. 

 7.12. 2020 byla anoncována i Výzva na investice, viz: https://agenturasport.cz/dotace/.  

Zástupci VV TJ 10.2. projednali s VTO moţnost vyuţití této výzvy. S ohledem 

k finančním moţnostem tenisu bylo dohodnuto, ţe bude podána ţádost do Fondu 

hejtmanky STČ kraje na opravu kurtů. 

Zastupitelé kraje budou dotační program schvalovat 22.2., takţe vyhlášení očekáváme 

koncem března. 

 

 Město vyhlásilo Výzvy do Programů č.1 ( podpora celoroční činnost) a 2 ( akce pro 

veřejnost). Viz: https://www.cesbrod.cz/item/programy-podpory-sportu-kultury-a-

volneho-casu. Ve schváleném rozpočtu města jsou alokace poníţeny ( P 1: 500 tis. 

P2: 800 tis. Kč) 

     Termín podání žádostí je od 14.3. do 23.3.2021 

              

b) Stavební a majetková 

 Investiční akce: 
VVTJ s ohledem k finančním moţnostem TJ podpoří jen investici VTO. 

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
https://agenturasport.cz/dotace/
https://www.cesbrod.cz/item/programy-podpory-sportu-kultury-a-volneho-casu
https://www.cesbrod.cz/item/programy-podpory-sportu-kultury-a-volneho-casu


 
 Opravy: viz doplněná příloha (M. Majer)  

Většinu oprav bude TJ realizovat prostřednictvím správy TJ. 
 

c) Vnější vztahy  

 

Českobrodský zpravodaj 2021 - UZÁVĚRKY 
 
 

číslo měsíc uzávěrka Redakční rada 
expedice Příspěvek za 

TJ 
1 leden 4/1 11/1 15/1  

2 únor 1/2 8/2 12/2  

3 březen 1/3 8/3 12/3 Správa 

4 duben 5/4 12/4 16/4  
5 květen 3/5 10/5 14/5  

6 červen 7/6 14/6 18/6  

7 červenec/srpen 2/8 9/8 18/8  

8 září 6/9 13/9 17/9  

9 říjen 4/10 11/10 15/10  

1 listopad 1/11 8/11 12/11  

11 prosinec 6/12 13/12 17/12  

 

 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 

 Doplnění kategorie Historie na webu TJ o fotky – částečně splněno 

 TJ začala spolupracovat s J. Hanzalem na zlepšení „PR“ agendy. Nové fotky 

areálů do konce roku. Aktuální úpravy aktualit. Spolupráce na výroční zprávě. 

 

 Příprava výroční zprávy – P. Janík, J. Hanzal 

VV TJ žádá oddíly s ohledem k termínu Výzvy města (14.3.) o zaslání dílčích 

zpráv do konce února na adresu janik@tjslavojcb.cz 

 

Zprávy o činnosti TJ a oddílů za rok 2020 - doplnění 

         TJ/oddíl Zodpovědný za oddíl 
Stav plnění 

k 19.2.2021 

VV TJ P. Janík  

Správa M. Chuchlová  

Atletika K. Čokrtová  

Nohejbal M. Janík  

Basket J. Nekolný  

mailto:istvanikova@cesbrod.cz


Tenis Z. Pučálka splněno 

ASPV L. Minaříková  

Volejbal Richard Lupoměský splněno 

Triatlon V. Čokrt  

Ekonomická  

část 
L. Vokáčová – L. Hájková  

 

         Osnova zprávy je součástí přílohy. 

 

d) Finanční pracovní skupina 

 
 VV TJ pověřil M. Rolla a M. Chuchlovou projednáním smluv se školami na ro 2021. 

8.2. 2021 proběhlo na radnici jednání se zástupci města, škol a TJ. Zástupci TJ 
předloţili tabulku s náklady na provoz školní TV.  

Výstup: Smlouvy budou podepsány do konce února s platností od 1.3.2021. 

 
 Informace o kontrole VZP za rok 2020 – bez výhrad 

 17.2. zahájeno jednání s KRK 
 Informace o stavu zpracování účetní závěrky za rok 2020 a daňového přiznání 

právnických osob. Termín – konec února 

 

 Z Usnesení VH: Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného 
roku. 
Vzhledem k tomu, ţe dotační tituly města, NSA nejsou ještě zúřadovány, obracíme se 
na oddíly se ţádostí o moţné zaplacení záloh členských příspěvků v dřívějším termínu 

neţ 30.4.2021.  

 

e) Informace vedení a správy TJ 

 
 Informace o aktualizaci údajů Justice změny v KRK, doplnění druhého statutára bude 

moţné aţ po úpravě Stanov TJ. 

                                                                                              Úkol pro VH 

 Sníţení poplatků a moţnost vyvázání SH ze zástavy  

                                                                                       Úkol trvá 

 NSA ( Národní sportovní agentura) 

 VV TJ pověřuje M. Chuchlovou ve spolupráci s M. Rollem (areál Kutilka) 

řešením ţádosti NSA o zaslání pasportizace sportovních zařízení v majetku TJ.  

 Informace o úklidu archivu a skartaci. 

  

f) Kutilka 

 Smlouva TJ a SK 

          VV TJ pověřuje oddíl atletiky přípravou podkladů k provozní smlouvě na rok   
2021 – úkol trvá 



    Informace o vyuţití areálu koupaliště : 
- V současné době technické sluţby likvidují a zaváţí bazén, předpoklad výsevu 

trávy na jaře. 
- Město zadalo zpracování celkové studie areálu na základě usnesení ZM. 

 

 Na základě zadaných posudků a jejich výsledků VV TJH pověřuje M. Rolla ve 
spolupráci s výborem atletiky a I. Chmelíkem projednat další postup případné 

reklamace prací. 

Úkol trvá                                                                                                              

D) Informace oddílů  

 

 Ostatní a různé: 

V období nouzových opatření vás bude vedení a správa průběţně informovat o   

aktivitách správy a VV TJ prostřednictvím e-mailových informací. 

VTO informoval členy VVTJ o kalamitě ohledně přetlakové haly i následnými 

opatřeními ze strany VTO. 

 

Další jednání VV TJ se uskuteční po skončení všech opatření v měsíci březnu. 

 

 Zapsal:     Pavel Janík 

Ověřila:    M. Chuchlová 

 

Přílohy: 

 OSNOVA  

zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2020 
 

1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2020 
 

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 2021 
 

 
 

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 2020  a 2021 
Sportovní HALA:  

 Výměna dlaţby v chodbě pod saunou dle finančních prostředků – změna 

řešení: koberec a „čistá zóna“.  
 Drobné opravy palubové podlahy v hale v prostoru pod koši a brankoviště – 

odřený lak – Kontrola firmou Fikera, - splněno v průběhu ledna 2021 
 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 splněno v průběhu ledna 2021   
 Výměna koberce za dlaţbu v čisté chodbě haly a v recepci – dle finančních 

prostředků  
 oprava osvětlení ve sportovní hale – splněno v lednu 2020  

 oprava kanalizace pod sportovní halou (porušené potrubí, plán jaro 2021)  

 nákup záloţního čerpadla pro saunu – splněno 2020  
 Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před zateplením. Splněno 

2020 
 Revitalizace podlahového nátěru v SH. Konzultováno s firmou Fikera – 

Splněno leden 2021 

 Rekonstrukce klubovny na nový cvičební prostor ( zejména stolní tenis) – 
splněno únor 2021 

 Rekonstrukce  v  Budha sálku – splněno únor 2021 
 Drobné opravy v sociálních zařízeních v době uzavření sportovišť 

  

Tenisový areál:  
      Prioritami v oblasti investic a oprav oddílu tenisu byly v roce 2020:  

 Rekonstrukce dámských šaten a sociálního zázemí - splněno  

 Výměna tepelného plynového kotle pro celou budovu   

( ubytovna, šatny, sociálky, klubovna ), - po celkovém servisu odbornou firmou 

rozhodnuto o odloţení na rok 2021 
 Rekonstrukce dvorců č. 6,7 – přesunuto do roku 2021, ve středu 9.12 jednání s 

firmou Sibera, čeká nás asi generální rekonstrukce  
 Rekonstrukce a vybavení původního bytu pro správce – splněno + rekonstrukce 

kuchyňky pro ubytované  

 Pokračovat v postupných úpravách a vybavení ubytovny – průběţně plněno  
 Opravy oplocení dvorce 4,5. – splněno + nové přístupy k dvorcům  



 Vrchní plachta na nafukovací halu -  po konzultaci s f. Calypso odloženo,  

              Průběžně v roce 2020 byla prováděna údržba celého areálu.  
 

  

 

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. VZ je na webových stránkách 
 Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2019. Je součástí VZ 
 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. – Splněno viz zápis z 06.25.2020 další jednání s městě 
14.10.2020 a 8.2.2021. Smlouvy podepsány k 1.3.2021.   



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

žádostí a jejich úspěšnost je součástí výroční zprávy. 
 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření a dotace 

přerozdělit na jednotlivé oddíly a správu TJ. Rozdělení dotací pro oddíly a správu viz 

zápis z 10.9.2020 
• Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. Úkol 

delegovaný VV TJ na výbor oddílu atletiky 

• Posouzením alternativ výstavby sportovní haly a jednáním s potenciálními partnery. 
Jednání zástupců VV TJ (P. Janík, M. Rollo, M. Majer) se starostou a místostarostou 
14.10.2020. Výstup: Pokud město zajistí výstavbu SH ve městě pro potřeby 
sportovní činnosti ve městě i TJ, TJ bude řešit s městem hřiště Na Vyhlídce. 

 
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. Ovlivněno opatřeními vlády. 

Komunikace on line. 

• V komunikaci TJ a ukládání dokumentů využívat OFFICE 365. Plněno průběžně, 

zejména Správou TJ. 

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

sportovišť TJ. Rozpis oddílů s příspěvky do ČBZ, Fb oddílů a TJ, od ledna 2021 externí 

spolupráce s J. Hanzalem. 

• Realizovat Plán činnosti na rok 2020 v následujících oblastech:  

 
Sportovní oblast: Ovlivněno opatřeními vlády 

 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). Přehled je ve výroční zprávě 

 Pravidelné opravy a revize sportovišť. Řešeno ve spolupráci správy a správců 

areálů. 

 
Ekonomická oblast: 

 Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, nadací, případně 

evropských fondů. Viz zápisy z jednání VVTJ, přerozdělení dotací pro oddíly. 

 Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými 

trenéry. Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. Plněno průběžně systém tří 

podpisů o DPP. Aktualizace podpisů v ČS a.s. pro elektronické bankovnictví. 

 Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání. Za rok 

2020 všechna vyúčtování odeslána. 

 Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO.  

 Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK. Viz informace KRK na jednáních VV TJ, 

kterých se předseda KRK pravidelně účastní. 

 

Právní oblast: 

 Revize dokumentace TJ (aktualizace: Provozní řády, BOZP, PO). Řešeno průběžně 

 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: Výrazně ovlivněno COVID 19 a opatřeními vlády 

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 – M. Chuchlová 

 
VH ukládá RK: 
 

 Realizovat kontrolní činnost VV TJ a oddílů dle schváleného plánu a respektovat 
mechanismy kontroly. Plněno průběžně 

 

 2. VH ukládá oddílům: Výrazně ovlivněno COVID 19 a opatřeními vlády, komunikace  na 
OFFICE 365 
 

 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. 
 
 
 


