
 

Zápis z jednání 

VV TJ 

Den: středa 29.6. 2022 od 18.30 hod.   

Místo: klubovna nohejbalu 

Přítomni:      P. Janík, I. Chmelík, V. Novák, J. Charouzek, M. Majer,  L. Hájková, J. Vokáč 

Omluveni: M. Chuchlová, M. Rollo, J. Machorková, S. Šaroch, 

PROGRAM:  

A)  

Výstupy z  VH 

 Formy jednání VV TJ:  

 1x za 2 měsíce jednání VV TJ, 

 Podklady pro jednání VV TJ budou k doplnění na OFFICE 365 

       Pro členy VV TJ jsou zpřístupněny Provozní porady 

                 Aktualizace adresářů na OFFICE 365 – VV TJ 

- předsedové, hospodáři 

- přístupy pro další členy oddílových 

výborů 

- PR: fotky VV TJ a předsedů na web 

Termín 31.8.               

B)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

 

a) Projektová 

Přehled podaných žádostí:  

NSA: Můj klub, několikrát urgováno k datu 29.8. žádost postoupena do kontroly 

formálních požadavků, přidělen regionální gestor 

 

            Region 21 – na NS byly zaslány všechny podklady související s VZMR, která 

proběhla 31.7.  Nyní čekáme na další požadavky a případné 

Rozhodnutí. 

  

         Vyhlášení Výzvy Region 22: Národní sportovní agentura a blížící se výzvy - Dotační 
průvodce (dotacnipruvodce.cz) – V současné době s ohledem k cenám energií i stavu příprav 
projektových dokumentací TJ nebude na Výzvu reflektovat. 
 

https://www.dotacnipruvodce.cz/blog/narodni-sportovni-agentura-a-blizici-se-vyzvy/
https://www.dotacnipruvodce.cz/blog/narodni-sportovni-agentura-a-blizici-se-vyzvy/


           Výzva NSA na podporu provozních nákladů – řešeno operativně na provozních 
poradách, 16.8.2022 odeslána žádost o dotaci 

  

STČ kraj:                   

                  Informace o možné výzvě podobné pražské ohledně podpory NNO 

v oblasti energií. – STČ s něčím podobným nepočítá 

 

 

Město: P1 – podpora celoroční činnosti 

                    550 tis. návrh kritérií na rozdělení 

                    Návrh spojit rozdělení i s dotací NSA ( 1.2 mil) 

 

 

 

 

        

2022     
Národní agentura sportu Můj klub 1 200 000 + P 1:  550 

000   

  

Počet  Z toho 
Trenéři 

1000/dítě** 
energie 

podpora 
činnosti/ 
mládež 

/dítě - 150 

Přípravky 
pro všechny 

členy TJ 
celkem 

  členů mládež           

ASPV 47 29 29 000   4 350   33 350 

ATOM 129 41     6150   6 150 

Atletika 305 280 280 000 20 000 42000   342 000 

Badminton 20 6 0   0   0 

Basketbal 120 84 84 000   12600 20000 116 600 

Hala       600000 0   600 000 

Nohejbal 91 35 35 000 0 5250   40 250 

Správa     0 0 350000   350 000 

Tenis 102 54 54000 100000 8100 40000 202 100 

Triatlon 5 0 0   

    

0 

VSP 29 29 29 000   4350 26200 59 550 

malá 
kopaná 10 

9 0 0   0 0 0 



biliár 7 0 0   0 0 0 

Volejbal 20 0 0   0 0 0 

Celkem: 926 664 511 000 720 000 432 800 86 200 1 750 000 

 

P2 – akce pro veřejnost – 111 500 Kč, rozdělení dotace, tak jak byla navržena hodnotící 

komisí a schválena ZM, viz minulý zápis 

        

 P3 – opravy a investice schváleno ZM 15.6.2022 

           

Název / jméno a příjmení 
žadatele 

Název akce 
Navržená 

dotace 2022 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 
Opravy pánských a 
dámských sprch v 
šatnách tenisu 

96 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 
Opravy kurtů 8 a 9 a 
jejich oplocení 

137 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 
Pokládka nové dlažby 
v klubovně tenisu 

40 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 
Oprava šaten a sprch 
atletického areálu na 
Kutilce 

5 000 

          

 Vyjádření VV TJ k návrhu zastupitele M. Vlasáka o možné Výzvě města na podporu 

NNO v oblasti energií. 31.8. pracovní schůzka, 21.9. bude řešeno na zastupitelstvu. 

 

b) Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

 

VV TJ pověřuje pracovní skupinu součinností při realizaci investiční akce 

zateplení SH a opravou čelní fasády. 

 

Tenis: součást podání žádosti do Výzvy města v programu  P3 

 

 Opravy: viz doplněná příloha (M. Majer)  

Většinu oprav bude TJ realizovat prostřednictvím správy TJ. 

 

 

c) Vnější vztahy  

 

 

Ediční plán ČBZ a příspěvků za TJ Slavoj 



 

číslo měsíc uzávěrka 
Příspěvek za 

TJ 

1 leden 3/1 tenis 

2 únor 14/2 BK – 90 let  

3 březen 7/3 Správa 

4 duben 4/4 Správa/atletika 

5 květen 2/5 Správa – VH TJ 

6 červen 6/6 BK 90/ atleti 

7 červenec/srpen 1/8 Správa – letní 
aktivity 

8 září 5/9  

9 říjen 3/10  

1 listopad 7/11  

11 prosinec 5/12  

 

 

 

 

d) Finanční pracovní skupina 

 

 VV TJ pověřuje pracovní skupinu zpracováním návrhu výše pronájmu školám 

s ohledem n nárůst cen energií. 
Pozn. 29.8. 2022 byl školám odeslány návrhy Dodatků ke smlouvě. 

 

e) Informace vedení a správy TJ 

 

 VV TJ projednal Přehled činností Správy a vedení, které je k dispozici na 

OFFICE 365: 

https://tjslavojcb.sharepoint.com/:x:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B098443E

4-CDE9-4F88-A709-

44391F15DF17%7D&file=Provozn%C3%AD%20porady%202022-Marcela%20-

%20Mac%20Mini.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 

 

 Dne 10.8. se sešla pracovní skupina Energie ve složení Ivan Chmelík, Milan Majer, 

Martin Vlasák a Marcela Chuchlová 

Výstup: 

PO zhodnocení všech nabídek cen plynu a elektřiny a za stávající politické a ekonomické 

situace se komise dohodla na následujícím řešení a pověřila tajemnici s administrací. 

Plyn-  

- vypovědět stávající smlouvu se společností Epet 

- uzavřít smlouvu o dodávkách plynu se společností Tedom. Tedom zajistí pro další 

období jednoho roku měsíční vyúčtování, měsíční výpovědní lhůtu a stálé poplatky 

dodavatele. 

- Provést jednorázovou rezervaci objemu spotřeby v denním spotovém nákupu za 

přijatelnou cenu na celou topnou sezonu, tedy ideálně na období 6 měsíců pro tenis i 

halu 

https://tjslavojcb.sharepoint.com/:x:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B098443E4-CDE9-4F88-A709-44391F15DF17%7D&file=Provozn%C3%AD%20porady%202022-Marcela%20-%20Mac%20Mini.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://tjslavojcb.sharepoint.com/:x:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B098443E4-CDE9-4F88-A709-44391F15DF17%7D&file=Provozn%C3%AD%20porady%202022-Marcela%20-%20Mac%20Mini.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://tjslavojcb.sharepoint.com/:x:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B098443E4-CDE9-4F88-A709-44391F15DF17%7D&file=Provozn%C3%AD%20porady%202022-Marcela%20-%20Mac%20Mini.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://tjslavojcb.sharepoint.com/:x:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B098443E4-CDE9-4F88-A709-44391F15DF17%7D&file=Provozn%C3%AD%20porady%202022-Marcela%20-%20Mac%20Mini.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1


Elektřina- 

- vypovědět stávající smlouvu se společností Epet 

- uzavřít smlouvu o dodávkách plynu se společností Tedom. Tedom zajistí pro další 

období jednoho roku měsíční vyúčtování, měsíční výpovědní lhůtu a stálé poplatky 

dodavatele. 

- Zůstat prozatím v běžném spotovém režimu, při případném poklesu spotových cen 

zajistit rezervaci objemu spotřeby pro období, které se bude zdát výhodné v ten daný 

okamžik 

- Pokračovat v jednání s dodavateli pro případ, kdyby se objevila možnost fixace ceny 

za přijatelnou cenu 

- Dokončit studii fotovoltaiky pro halu (náklady na investici, návratnost, pokrytí vlastní 

spotřeby) 

- Ohlídat změny legislativy pro vstup do komunitního systému pro využití vlastní 

fotovoltaiky na jiných odběrných místech, než je instalace 

 

 

Správa podá v nejbližším možném termínu žádost o dotaci na provoz na Národní sportovní 

agenturu, zároveň pracovní komise povede jednání s městem o možnosti mimořádné dotace 

na zmírnění dopadů nárůstů cen energií. 

Oddíl tenisu počítá se stavbou nafukovací haly a bude usilovat o její maximální vytížení. 

 

 10.8. předseda TJ zplnomocnil JUDr. M. Trkala zastupování TJ Slavoj ve věci 

reklamace s PORR. 

 

f) Kutilka 

 

 Proběhlo jednání o rozúčtování nákladů mezi SK  TJ 

 Na Kutilce proběhl turnaj ve streetbalu, leč VV TJ ani správa nebyly o 

akci informovány. 

 

  g) Informace oddílů  

 

        Tenis:  . 

 

       BK:  

 

      Nohejbal: 

 

      Atletika: 

 

      ASPV    
 

 

       E) Různé 

 Informace o stavu opravy sochy sokola, dříve umístěné na koupališti. 

 



 

 

Příští jednání proběhne ve středu 7.9. 2022 od 18.30 hod. v klubovně 

nohejbalu  

 

Zapsal:  P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

Přílohy zápisu: 

 

 

 
 
 

1) Přehled déle trvajících úkolů 

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

Rollo informoval VV TJ o připomínkách (jen VTO). Na VV TJ 16.3. nebyl materiál 

předložen na VH stažen z programu  

 

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

- Informace M. Majera z jednání X. 5. 2022: 

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

mailovou zprávou z 1.7.2021.  

 

 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. 

 

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

 a  osvětlení na Kutilce do příštích výzev NSA. 

 

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

 

 Smlouva TJ a SK -  

   VV TJ pověřuje oddíl atletiky přípravou podkladů k provozní smlouvě na rok   2022  

 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. 



                                                                                                            

  

 

 

2) Přehled oprav: 

1) Opravy a investice v roce 2022  
o Sportovní hala:  

 

 Dokončení zateplení fasády 

 Rekonstrukce prostorů před SH 

 Sauna – revize topení 

 Zátěžové koberce 

 

o Areál Kutilka 

 Reklamace a následné dílčí opravy atletického oválu 

 Opravy šaten a soc. zařízení 
 

o Tenisový areál:  

 Nové oplocení dvorců 8 a 9 

  Rekonstrukce dvorců 6 a 7 

  Doplnění vybavení do ubytovny 

  Nová podlaha v klubovně, 

  Rekonstrukce pánských sprch 

  Nové druhé ponorné čerpadlo pro kropení dvorců 

 

o Průběžně v roce 2022 je prováděna údržba celého areálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


