
Zápis z  jednání 

VV TJ 

Den: úterý 22.6. 2021 

Místo: klubovna nohejbalu 

PROGRAM: 

A)  

1) COVID 19 

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/ případně je odkaz i 

na našem webu. V červnu se sportovní činnost a školní TV navrátila do zařízení TJ. 

2) Hodnocení VH 

 VV TJ děkuje správě za přípravu VH TJ 

 Příspěvky z VH jsou k dispozici na OFFICE 365 

 Usnesení je zveřejněno na webu TJ, úkoly budou pravidelně kontrolovány na VV 

TJ ( viz přílohy zápisů) 

 Úprava stanov – návrh byl zaslán dle připomínek na městský soud v Praze. 

 Jednání s městem o vyuţití hřiště Na Vyhlídce – za TJ jedná M. Rollo a M. Majer 

B)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

a) Projektová 

1) Dotace: 

 NSA vyhlásila Výzvu 8/2020 Provoz a údrţba. Ţádost byla na výzvu NSA doplněna a 

byla zařazena k formální kontrole. V současné době jsme obdrţeli návrh rozhodnutí, 

ve kterém je dotace krácena na polovinu tj. 800tis. Termín proplacení není upřesněn. 

Výše dotace je 50% poţadovaných nákladů. 

 Finanční prostředky z Výzvy Můj klub jsou jiţ na účtu. 

 Středočeský kraj vyhlásil Výzvu hejtmanky k podpoře sportu – Fond sportu 

s termínem podávání ţádostí od 6.4.2021. Na základě projednání VV TJ s VTO byla 

podána ţádost na rekonstrukci hřišť a oplocení. – Prozatím nemáme ţádnou informaci 

o výsledku. 

( Pozn. K dnešnímu datu máme vyrozumění o nepřidělení dotace.) 

 ZM schválilo dotace pro  Výzvu  Programů č.1 (podpora celoroční činnost).  

Název / jméno a příjmení žadatele Navržená dotace 
Požadavek na 

dotaci 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 203 000 1 400 000 

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


 ZM rovněţ schválilo nevyhlášení Výzvy  Programu 3 – opravy a investice 

v měsíci červnu. 

 

           

b) Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

 
 Opravy: viz doplněná příloha (M. Majer)  

Většinu oprav bude TJ realizovat prostřednictvím správy TJ. 

 Plánujeme instalovat klimatizaci pro Budha sálek a pro sportovní halu. 
 Zateplení a fasáda budovy sportovní haly z boční strany svépomocí - průběţně 

 Osazení rozvodů elektřiny po obvodu atletické dráhy Kutilka - hotovo 
 

c) Vnější vztahy  

 

ediční plán Zpravodaj 

2021 
  

měsíc oddíl 
uzávěrka 
zpravodaje 

červen BASKETBAL 07.06.2021 

červenec, srpen TENIS 02.08.2021 

září ASPV 06.09.2021 

říjen NOHEJBAL 04.10.2021 

listopad TRIATLON 01.11.2021 

prosinec OSTATNÍ 06.12.2021 
 
 

 VV TJ začal spolupracovat s J. Hanzalem na zlepšení „PR“ agendy a pověřuje ho správou 
příspěvků TJ do ČBZ, Facebooku a webu TJ, ve spolupráci s oddíly.  
Přehled zástupců oddílu pro PR: 

         TJ/oddíl Zodpovědný za oddíl 

VV TJ P. Janík 

Správa M. Chuchlová 

Atletika K. Čokrtová 

Nohejbal M. Janík 

Basket J. Nekolný 

Tenis Z. Pučálka 

ASPV L. Minaříková 

Volejbal A. Bubníková/ R. Lupoměský 

Triatlon V. Čokrt 

  

 
 

 



 Nové fotky areálů, včetně videí z dronu do konce prázdnin. Aktuální úpravy 

aktualit.  

                                                                                                                    Úkol trvá 

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

                                                                                                                     Úkol trvá 

 Doplnění kategorie Historie na webu TJ o fotky – částečně splněno 

 

 Výroční zpráva TJ za rok 2021 je zpracována a je dostupná na: 

https://www.tjslavojcb.cz/assets/docs/vyrocni-zprava-2020.pdf 

 

 VV TJ bere na vědomí řešení neoprávněné výsadby stromů na hřišti Na Kutilce. 

Stromy odstranilo město a vysadilo ve Štolmíři. 

 

 Ve čtvrtek 24.6. od 17 hod. na čp.1 se koná jednání Komise pro sport a volný čas. 

 

d) Finanční pracovní skupina 

 

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

Smlouvy byly uzavřeny se všemi subjekty ţádajícími hodiny ve sportovních 
zařízeních TJ. 
 

 Pracovní skupina navrhuje VV TJ vyuţít dotaci města z programu 1 na provozní 

náklady TJ. 

 

 

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 trvá 

 ČS a.s. byly zaslány podklady pro vyvázání SH ze zástavy  - stav:  Úkol trvá 

 NSA (Národní sportovní agentura) – byly doplněny údaje pasportizace sportovních 

zařízení v majetku TJ v databázi NSA.  

 
 Pokud jde o sportovní činnost, podporujeme individuální domácí přípravu, trenéři 

vedou metodicky, formou soutěţí, výzev a individuálních plánů, tréninkové procesy 
dětí. Snaţíme se je podpořit na facebooku a instagramu, vyhlásili jsme video soutěţ a 

máme připravené ceny pro všechny účastníky. 
 

 VV TJ vzal na vědomí smutnou zprávu o úmrtí Václava Misterky, předsedy VV TJ 

Slavoj do roku 2010. Za VV TJ se pietního aktu zúčastnil P. Sobíšek. 
 

 

https://www.tjslavojcb.cz/assets/docs/vyrocni-zprava-2020.pdf


 

f) Kutilka 

 Smlouva TJ a SK -  

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

 VV TJ souhlasí s úpravami přízemí v pronajaté budově SK. Úpravy proběhnou 

v reţii SK a budou slouţit jako klubovna. 

    Informace o vyuţití areálu koupaliště: 
- V od března technické sluţby likvidují a zaváţí bazén, předpoklad výsevu trávy v 

květnu. 
- 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. 
Info: Porr nechá zpracovat posudek svým znalcem, a budeme situaci konzultovat s 

projektantem. Na základě těchto výstupů se pak uvidí co dál-zda rovnou navrhnou 
způsob řešení, nebo se osloví projektant, který na to zpracuje nový projekt. 
                                                                                                           Úkol trvá 

                                                                                                             

D) Informace oddílů  

 Tenis 

 

 Atletika 

 

 Nohejbal 

 

 BK 

 

 Ostatní 

 

 Různé: 

Správa TJ bude spolupracovat  na příměstských táborech v areálech TJ 

Zapsal:  P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 

 



 

Přílohy: 
 
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, splněno duben 

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.  
 

  
 
 
 
 



 

Usnesení valné hromady 

Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, z.s. 

Datum:  2. 6. 2021 

Místo: klubovna nohejbalu 

Účast na VH: 22 delegátů (z 36) - 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: P. Janík 

I. Procedurální otázky 

 

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

 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, J. Hanzal 
 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, T. Cibulka 

 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 2020 a Návrh činnosti TJ na rok 2021. 

 Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2020.  

 Rozpočtový výhled na rok 2021. 
 Zprávu RK za uplynulé období. 

 Návrh úpravy stanov TJ s upřesněním role místopředsedy jako statutárního zástupce pro 
potřeby www justice.cz a rejstříku sportu NSA. 
 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  

 Po skončení opatření vlády ohledně pandemie koronaviru upřesnit rozpočtový výhled dle 
skutečných příjmů a výdajů. 

 Rozpočtový výhled upravit s ohledem k výši přijatých dotací NSA – Podpora provozu a 
Programů podpory kultury, sportu a vč – program podpory činnosti a program oprav a 
investic. 

 Kompenzace vyplývající ze smluv 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 využití hřiště Na vyhlídce a jednáním s  potenciálními partnery. 
• Ukládá VV do příští VH připravit návrh na změnu stanov a organizačního řádu.  

http://www.justice.cz/


 

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 2021 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). 

 Prostřednictvím správy TJ realizovat drobné opravy a údržbu sportovních zařízení.  

 Dle plánu provádět 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.  

 Ve spolupráci s externím pracovníkem PR aktualizovat internetové stránky a sociální sítě a na 

nich popularizovat činnost TJ. 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. plánu,                      

- Plánu rozvoje sportu v Českém Brodě 

- řešení hřiště Na Vyhlídce. 

                            NNO ve městě – účast na městských akcích 

                            školy – využití sportovišť, projektové dny,  

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

                            Kraj, NSA a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

                           MAS Pošembeří – činnosti vyplývající z členství v 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. 
 Dle potřeby 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  

a podle stavu členské základny zaplatit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 
 Ve spolupráci s externím pracovníkem PR aktualizovat internetové stránky a sociální sítě a na 

nich popularizovat činnost oddílů. 



 Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace  do 
15.3. 2022. 

 

VH doporučuje oddílům: 

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

 Navrhnout kandidáty na nové funkční období do VV TJ  
 

Valná hromada hlasovala o usnesení      PRO: 22     PROTI: 0      ZDRŽEL: 0 

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. 

 

 



 


