
Zápis z jednání 

VV TJ 

Den: středa 3.11. 2021 od 18 hod. 

Místo: klubovna nohejbalu 

Přítomni:      P. Janík, M. Majer, P. Sobíšek, M. Chuchlová,  

                     L. Hájková, J. Charouzek, M. Rollo,  

Omluveni: I. Chmelík, S. Šaroch 

PROGRAM: 

A)  

1) COVID 19 

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

domácí stránce webu a Fb TJ Slavoj Český Brod:  https://www.tjslavojcb.cz/ 

VV TJ pověřuje Správu TJ dalším jednám s oddíly a se školami o opatřeních COVID 19 a 

realizaci opatření pro tréninky a školní TV.                        Opatření trvá 

B)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

a) Projektová 

 

 Město vyhlásilo Výzvu programu 3 – opravy ( 500 tis. Kč) a investice (500 tis. 

Kč) Termín podání 24.10. – 5.11.2021 i s možností zařazení akcí z roku 2020. 

S ohledem k novým právním předpisům se žádost a vyúčtování předkládá na 

nových formulářích. Do žádostí budou zařazeny požadavky oddílů a správy 

zaslané do 27.10.2021                                         žádost odeslána 3.11.2021 

 

  VÝZVA 14/2021 MŮJ KLUB 2022 PROGRAMU ROZVOJ A PODPORA SPORTU  

                                                                                                                           Termín 21.10. – 30.11.2021 

  VV TJ vyzývá oddíly ke spolupráci v oblasti aktualizace členské základny dětí a 

mládeže se správou TJ 

 RM schválila žádost TJ Slavoj o změnu účelu v Programu 2 – akce, finanční prostředky 

z BK jsou převedeny na akci nohejbalu. 

 

b) Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

      VV TJ pověřuje pracovní skupinu stavební a majetková přípravou projektů na tenis 

a  osvětlení na Kutilce do příštích výzev NSA. 



                                                                                           Úkol trvá 

 

 Opravy: viz doplněná příloha (M. Majer)  

Většinu oprav bude TJ realizovat prostřednictvím správy TJ. 

 

 

c) Vnější vztahy  

 

ediční plán Zpravodaj 
2021 

  

Měsíc oddíl 
uzávěrka 
zpravodaje 

Listopad TRIATLON 01.11.2021 

Prosinec OSTATNÍ 06.12.2021 

 

 

 Nové fotky areálů, fotogalerie:  https://www.tjslavojcb.cz/galerie     

                                                                                                             Splněno                                                               

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

                                                                                                  Úkol trvá 

 VV TJ apeluje na oddíly, aby aktualizovaly nástěnky před halou. 

                                                                                                 Úkol trvá 

 

 

d) Finanční pracovní skupina 

 

 VV TJ pověřuje M. Chuchlovou projednáním smluv se školami na ro 2022.  

a) Příprava smluv na rok 2022 – projednat se školami školní  x kalendářní rok. 

 

 VV TJ S ohledem na navýšení cen energií pověřuje M. Rolla a M. Chuchlovou 

přípravou nové kalkulace pronájmu sportovních zařízení a zaslat informaci 

školám i oddílům do 15.11. 

 

 VV TJ Předseda TJ podepsal dodatek s Č.S .a.s. na zrušení zástavního práva na SH. 

Po zapsání do katastru, zašle M. Chuchlová na NSA jako přílohu k podané žádosti. 

 

 VV TJ akceptuje hlasování per rollam ohledně dodavatele energií ( hlasování 6: 0: 0 

s doporučením RK). Následně předseda TJ podepsal smlouvy o dodávce elektřiny a 

plynu s EP ENERGY TRADING a.s. IČO: 27386643. 

 

e) Informace vedení a správy TJ 

 Revize stanov :  pracovní skupina zvolena na VH TJ:  sběr podkladů pro revizi. M. 

Rollo informoval VV TJ o připomínkách ( jen VTO). 

                                                                                                                   Úkol trvá 



 

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

VV TJ byl informován o jednání s vedením města 30.6.2021 a následnou e-mailovou 

zprávou z 1.7.2021.  

                                                                                                                    Úkol trvá 

 

 Národní sportovní agentura mění způsob přihlašování do informačního systému 

Rejstřík sportu. Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla 

bude rozšířen o přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity. 

                                                                                                                 Úkol trvá 

 

 VV TJ pověřil správu TJ přípravou inventarizace majetku TJ. 

                                                                                                      T: 15.12.2021 

 VV TJ vyzývá oddíly, aby konzultovaly čerpání přidělených dotací se správou TJ 

                                                                                                      T: 19.11.2021 

 

f) Kutilka 

 Smlouva TJ a SK -  

          VV TJ pověřuje oddíl atletiky přípravou podkladů k provozní smlouvě na rok   

2021 – úkol trvá 

 M. Rollo informoval VV TJ  o místním šetření a kontrolních dnech s PORR 

v areálu Kutilka. V současné době na základě šetření se připravuje smlouva o 

narovnání. 

                                                                                                           Úkol trvá 

D) Informace oddílů  

Tenis  - informace o:  

a) podpisu pojistných smluv ( přetlaková hala a majetek areálu tenisu) – kopie 

smluv jsou u VTO 

b) kalkulaci hodinové sazby za pronájem přetlakové haly 

c) revizích 

 

 Atletika – 0 

 Nohejbal -  info o konci sezóny ( superfinále) 

 

 BK  - 0 

 

 Ostatní 

 

 Různé: 

 

- Byla provedena úprava rozdělovníku zasílání zápisů. V případě, že chcete jeho 

rozšíření na další funkcionáře výborů oddílů, či redukci příjemců, kontaktujte 

předsedu TJ. 



- VV TJ zkontroloval stav plnění usnesení a oprav viz příloha 

- M. Majer informoval o stavu posledního vysazeného stromu  na hřišti Na 

Vyhlídce. 

-  

Příští jednání proběhne ve středu 8.12.2021 od 18 hod. v klubovně nohejbalu 

Následně od 18.30 bude následovat tradiční setkání s předsedy a hospodáři oddílů 

 

Zapsal:  P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

Přílohy: 
 
Přehled oprav: 

1) Opravy v roce 2020 a 2021 

Sportovní HALA:  

 Výměna dlažby 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 požárního úniku do ulice 

Komenského   vrypy na spodní vrstvu pravděpodobně z období rekonstrukce, kdy byl 

v těchto místech složený materiál splněno v průběhu ledna 2021   
 Výměna koberce za dlažbu 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 záložního 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: aktualizováno dle info V. Nováka z 31.10.2021 

       

Rok 2021: 

Provedena celková rekonstrukce oplocení dvorců č. 6 a7 – splněno 

Umytí haly, nová bublinová a vrchní plachta na nafukovací halu –splněno  

 Rekonstrukce dámských šaten a sociálního zázemí - splněno  

 Rekonstrukce a vybavení původního bytu pro správce – splněno + rekonstrukce 

kuchyňky pro ubytované  



 Pokračovat v postupných úpravách a vybavení ubytovny – průběžně plněno  

 Nová dlažba + kuchyňská linka v kiosku –splněno  

Rok 2021: 

Provedena celková rekonstrukce oplocení dvorců č. 6 a7 – splněno 

Umytí haly, nová bublinová a vrchní plachta na nafukovací halu –splněno  

 Rekonstrukce dámských šaten a sociálního zázemí - splněno  

 Rekonstrukce a vybavení původního bytu pro správce – splněno + rekonstrukce 

kuchyňky pro ubytované  

 Pokračovat v postupných úpravách a vybavení ubytovny – průběžně plněno  

 Nová dlažba + kuchyňská linka v kiosku –splněno  

Průběžně v roce 2021 je prováděna údržba celého areálu.  
Předpoklad pro rok 2022, který není ještě definitivně projednán na našem výboru 

Provedení rekonstrukce oplocení dvorců č. 8 a 9  

Rekonstrukce povrchu dvorců č. 6 a7  

Rekonstrukce pánský sprch  

Úpravy a vybavení ubytovny dle potřeby  

Průběžná údržba areálu  

  

Průběžně v roce 2021 je prováděna údržba celého areálu.  
 
Předpoklad pro rok 2022, který není ještě definitivně projednán na našem výboru 

Provedení rekonstrukce oplocení dvorců č. 8 a 9  

Rekonstrukce povrchu dvorců č. 6 a7  

Rekonstrukce pánský sprch  

Úpravy a vybavení ubytovny dle potřeby  

Průběžná údržba 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. – Rozhodnutí soudu , možnost pro M. Rolla 
podepisovat v zastoupení. Ustavena pracovní skupina na revizi Stanov a dokumentů TJ 
 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  

 Po skončení opatření vlády ohledně pandemie koronaviru upřesnit rozpočtový výhled dle 
skutečných příjmů a výdajů. Řešeno ve smlouvách se školami a rozpočtovými opatřeními 
v rámci TJ. Pro rok 2022 jsou připravovány smlouvy i s ohledem na zvýšení cen energií i 
minimální mzdy. 

 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. Viz zápisy z jednání VV TJ s přehledem příjmů z dotací 

 Kompenzace vyplývající ze smluv se školami o pronájmu sportovních zařízení v období 
omezení výuky tělesné výchovy. Splněno 

 Pro zabezpečení činnosti TJ a oddílů na základě Výzev, podat žádosti do dotačních titulů 
města, kraje, MŠMT a dalších donátorů (OPŽP, MAS apod.). Žádosti podány, úspěšnost je 
sledována v zápisech TJ a ve výsledku ve výroční zprávě. 

 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření a dotace 
přerozdělit na jednotlivé oddíly a správu TJ. Splněno viz zápisy. 

• Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. Trvalý úkol pro oddíl 
atletiky, aby připravil podklady pro provozní smlouvu.  

• Posouzením alternativ využití hřiště Na vyhlídce a jednáním s potenciálními partnery. VV TJ 
pověřil vyjednáváním M. Rolla a M. Majera. Průběžné informace jsou v zápisech VV TJ 

 Ukládá VV do příští VH připravit návrh na změnu stanov a organizačního řádu. Ustavena 
pracovní skupina na revizi Stanov a dokumentů TJ. Proběhlo pracovní jednání, více v zápisech 
VV TJ. 
 

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. Řešeno pravidelnými poradami statutárů a správy každou středu a 

dále prostřednictvím aplikací OFFICE 365. 

http://www.justice.cz/


• Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů, na červnové a prosincové 

jednání přizvat předsedy a hospodáře oddílů. Informace viz zápisy VV TJ 

• V komunikaci TJ a ukládání dokumentů využívat OFFICE 365. Pro projekty, účetnictví a 

základní dokumentaci byl pořízen externí záložní disk 

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

sportovišť TJ. Úpravy na webu i Fb jsou splněny, info formou nástěnek je v trvalém úkolu 

• 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. Platí, 

že trenéři jsou odměňováni z grantů na základě schválení oddílových výborů a VV TJ. 

Bohužel pokulhává činnost metodické pracovní skupiny. 

 Příprava kvalitních soustředění. Splněno viz informace na Fb oddílů 

 Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství 

republiky a mistrovských soutěžích. Informace na Fb TJ i oddílů 

 Popularizovat sportovní možnosti TJ v náborových akcích oddílů. Informace na Fb TJ i 

oddílů 

 Rozšiřovat sportovní rekreační formy pro seniory a veřejnost. Informace na Fb TJ. 

Sportovní infrastruktura: 

 Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH, interiér i 

exteriér). Přílohou zápisů VV TJ jsou i opravy a investice. V současné době se připravuje 

PD na osvětlení na Kutilce, cesta na Kutilku, investice v areálu tenisu, investice na SH ( 

dokončení fasády a prostoru před SH) 

 Prostřednictvím správy TJ realizovat drobné opravy a údržbu sportovních zařízení. Stav 

je průběžně sledován prostřednictví prac. skupiny pro správu majetku i v zápisech VV 

TJ. 

 Dle plánu provádět revize sportovišť. Na správě TJ k dispozici zápisy z revizí i hygieny 

 

Ekonomická oblast: 

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

fondů. Viz tabulka ve výroční zprávě, průběžně v zápisech VV TJ 

 Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými trenéry. 

Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. Plán činnosti revizní komise, sledování 

podúčtů v kompetenci výborů oddílů a VV TJ. 

 Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání. Sledováno na 

pracovních jednáních předsedy a správy. 

 Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO.  Sledováno na pracovních jednáních předsedy a 

správy. 

 Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK. Informace v zápisech VV TJ 

Právní oblast: 



 Revize dokumentace TJ (aktualizace: Provozní řády, BOZP, PO). VV TJ pověřil M. Rolla 

ustavením pracovní skupiny. 

 Zastupování oddílů v právních úkonech. Informace jsou v zápisech VV TJ. 

 

Public relations 

 Informovat členy i veřejnost o činnosti TJ a oddílů prostřednictvím: 

- webu a facebooku TJ a oddílů,      úkol pro oddíly splněn 

- ČBZ a dalších médií,                         úkol pro PR J. Hanzal od září M. Chuchlová 

                                                                   Rozpis příspěvků do ČBZ je v zápisech VV TJ 

- Výročních zpráv, náborových akcí,   Splněno – viz odkazy na web TJ 

- využívat grafický manuál dokumentů TJ, Není respektováno 

- shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. Doplněna historie 

oprav, archeologie pozemku za SH, jinak nic 

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

nich popularizovat činnost TJ. J. Hanzal skončil k 1.9.2021. Je třeba tuto otázku výhledově 

řešit. 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

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

mrtvém bodě  - úkol místostarosty                 

- Plánu rozvoje sportu v Českém Brodě – Na mrtvém bodě – úkol pro tajemníka  

a radního P. Kvasničku 

- řešení hřiště Na Vyhlídce. Na mrtvém bodě – čekáme n vyjádření vedení 

města ( viz informace z 1.7.2021) 

                            NNO ve městě – účast na městských akcích – nefunguje dohodnutý kalendář akcí 

                            školy – využití sportovišť, projektové dny,  - nefunguje 

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

nemělo žádné jednání před dva roky, s NSA spolupracujeme on line. 

                            Kraj, NSA a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu – podáváme žádosti na projekty, jinak 

nic, žádné podněty o spolupráci 

                           MAS Pošembeří – činnosti vyplývající z členství v MAS – řeší z pověření VV TJ M. 

Chuchlová, faktický přínos není. 

 



VH ukládá RK: 

 Realizovat kontrolní činnost VV TJ a oddílů dle schváleného plánu a respektovat mechanismy 
kontroly.  Průběžné informace na jednáních VV TJ, kde je předseda přítomen. 

 

 2. VH ukládá oddílům: 

 Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ.  Uvidíme… zatím nic 
 Dle potřeby přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů a zápisy z jednání zveřejňovat. 

S výjimkou tenisu, dost žalostné. 
 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. Výrazné pokročení vpřed. 
 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. Obávám se, že kromě 
správy a statutárů to nikdo nesleduje. 

 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. 

 

 



 


