
 Zápis  

z jednání VV TJ 

 

Den: středa 2.11. 2022 od 18.30 hod.   

Místo: klubovna nohejbalu 

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

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

Omluveni:  

PROGRAM:  

A)  

Výstupy z  VH 

 Pro členy VV TJ jsou zpřístupněny Provozní porady, bohužel s malou odezvou od 

VV TJ. 

 Podklady pro jednání VV TJ jsou zveřejněny k interaktivnímu přístupu na:  

          

https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id

=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FPorady%20spr%C3%A1vy&viewid=2c

b7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460 

   Komentář: podklady ze strany oddílů, v bodě g) informace od oddílů nejsou       

doplňovány, stejně tak i z pracovních skupin 

 Aktualizace adresářů na OFFICE 365 – VV TJ 

 předsedové, hospodáři 

 přístupy pro další členy oddílových výborů 

 PR: fotky VV TJ a předsedů na web 

 Termín 30.9.     Splněno – odkaz: “o nás”            

 Kontrola plnění usnesení VH bude na příštím jednání VV TJ 

B)  Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

a) Projektová 

Přehled podaných žádostí:  

NSA:  
             

  

 Výzva Region 22: Vzhledem k výsledku Region 21, byl projekt aktualizován a znovu 
podán v  této výzvě. 

 

     Výzva NSA na podporu provozních nákladů –     16.8.2022 odeslána žádost o dotaci 

https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FPorady%20spr%C3%A1vy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460
https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FPorady%20spr%C3%A1vy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460
https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FPorady%20spr%C3%A1vy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460


 

 Výzva Můj klub – ve zpracování žádosti T: 30.11.2022. Důležitá je  součinnost oddíly 
na rejstříku sportovců. Žádost bude podána do 15.11. 

 
 

 Výzva  Můj klub 2023 Pohyb a zdraví T: 16.12., zaměřeno na děti 3 –14 let. 
VV TJ souhlasí s podáním i této žádosti a pověřuje J. Hanzala ustavením pracovní 
skupiny (sportovní a metodická) pro realizaci tohoto projektu.                          

 

  

VV TJ revidoval rozdělení dotací na provoz a činnost TJ, které TJ v průběhu roku 

obdržela. Rozdělení je v následující tabulce. Pro úplnost je připojena i tabulka 

městského Programu č.3 – opravy. Revize spočívá v doplnění kolonky energie / 

provozní náklady. 

 

2022     
Národní agentura sportu Provoz 2022 -878 750,-Můj klub 1 

187 910 + P 1:  550 000 = 2 616 660   

  

Počet  Z toho 
Trenéři 

1000/dítě** 

Energie/ 
provozní 
náklady 

podpora 
činnosti/ 

mládež /dítě 
- 300 

Přípravky pro 
všechny členy TJ 

celkem 

  členů mládež           

ASPV 47 29 29 000   8 700 0 37 700 

ATOM 129 41     12300   12 300 

Atletika 305 280 280 000 22 500,00 84000   386 500 

Badminton 20 6 6 000   1800   7 800 

Basketbal 120 84 84 000   25200 20000 129 200 

Hala       966 000,00 0   966 000 

Nohejbal 91 35 35 000 20 000,00 10500 0 65 500 

Správa     0 397 310,00 0 0 397 310 

Tenis 102 54 54000 410 000,00 16200 40000 520 200 

Triatlon 5 0 0   

0 20000 

20000 

VSP 29 29 29 000   8700 36450 74 150 

malá 
kopaná 10 

9 0 0   0 0 0 

biliár 7 0 0   0 0 0 

Volejbal 20 0 0   0 0 0 

Celkem: 884 440 517 000 1 815 167 400 116 450 2 616 660 



810,00 

KOMENTÁŘ     

Vyplacená 
částka 
maximálně 
do výše 50% 
skutečných 
nákladů 
oddílu 

Vyplacená 
částka 
maximálně 
do výše 
50% 
skutečných 
nákladů 
oddílu   

Vyplacená částka 
maximálně do 
výše 70% 
skutečných 
nákladů oddílu 0 

 

 

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 

          

Na základě informace VTO, VV TJ souhlasí s podáním žádosti na radu města o změnu účelu 

a prodloužením termínu realizace. ( Kolonky 2 a 3, červeně zvýrazněny).Podklady pro žádost 

dodá VTO do 7.11.2022 

 

b) Stavební a majetková 

            Investiční akce: 

 

 VV TJ souhlasí postupnou výměnou svítidel v KBD. Realizace bude v režii TJ a 

správy. 

 

 VV TJ pověřuje pracovní skupinu zpracováním variant realizace instalace fotovoltaiek 

na střechách objektů TJ. 

 

Opravy: viz doplněná příloha (M. Majer a  J. Vokáč)  



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 Tenis, atletika 

9 říjen 3/10 Správa, 
triatlon, 
nohejbl 

1 listopad 7/11 nohejbal 

11 prosinec 5/12 správa 

 
PR TJ Slavoj Český Brod z.s. – přehled kontaktů 

         TJ/oddíl Zodpovědný za oddíl 
  

kontakt 

VV TJ P. Janík  janik@tjslavojcb.cz 

Správa M. Chuchlová, Jan Hanzal 
 chuchlova@tjslavojcb.cz 

jan.hanzal@icloud.com 

Atletika K. Čokrtová, J. D. Machorkovi 

 cokrtova@tjslavojcb.cz  

janacokrtova@seznam.cz 

cokrtova@tjslavojcb.cz 

Nohejbal M. Janík, L. Cibulková 

   
martin.janik@centrum.cz 

cibulkova@tjslavojcb.cz 

Basket J. Nekolný   ověřit 

Tenis 
Zuzana Fořtová 

 

 info@skybrand.cz 

777 334 227 
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d) Finanční pracovní skupina 

 

 Dodatky ke smlouvám o pronájmu sportovních zařízení TJ se školami jsou od škol  

podepsány. 

.Informace vedení a správy TJ 

 

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

OFFICE 365: Provozní porady 2022-Marcela - Mac Mini.xlsx 

 

 

 Na základě Zápisu VTO, VV TJ kooptuje M. Vlasáka do VV TJ. 

            S VTO proběhlo několik konzultací ohledně energií a řízení oddílu. 

 

 V současné době (informace od Marcely): TJ v řádném termínu vypověděla smlouvu 

společnosti EP Energy Tragding (EPET) k 31.12.2022 a od 1.1.2023 je klientem 

společnosti Tedom. I nadále je to spotová smlouva s měsíční výpovědní lhůtou a 

poplatkem poskytovali za dodané množství plynu. Cena elektrické energie bude od 

1.1.2023 s vládním zastropována maximální cenou. Nadále jednáme s firmami o 

případné výpůjčce střechy pro vybudování solárních polí. Předkládáme VV předložené 

nabídky na pronájem střechy s fixní částkou pronájmu 36 000,-Kč a nabídku na 

výpůjčku s následnou dodávkou elektřiny za cenu o 40% nižší, než bude cena spotu po 

dobu 20 let a s následným odprodejem za cenu 1 koruny. 

           VV TJ vyjádření viz  bod b) skup. Stavební a majetková 

 Plán inventarizace. Do11.11. budou oddílům zaslány formuláře pro dílčí inventarizace. 

Do 15.12. pak celková. V kopiích bude informována i KRK. 

 

 VV TJ souhlasí, aby zástupcem v komisi sportu rady města Český Brod byla 

M. Chuchlová. 

 

e) Kutilka 

 

           VV TJ byl seznámen s postupem reklamace s PORRem. 

ASPV L. Minaříková   dydla.minar@seznam.cz 

Volejbal R. Lupomeský   r.lupomesky@seznam.cz 

Triatlon V. Čokrt   cokrt@seznam.cz 

TOM R. Novotná/ P. Corradini 
  adunta@seznam.cz 

corradini@tjslavojcb.cz 

https://tjslavojcb.sharepoint.com/_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
mailto:dydla.minar@seznam.cz
mailto:r.lupomesky@seznam.cz
mailto:cokrt@seznam.cz
mailto:adunta@seznam.cz
mailto:corradini@tjslavojcb.cz


 VV souhlasí s nabídkou na vypracování znaleckého posudku na vady díla při 

rekonstrukci atletického stadionu, včetně geodetického zaměření. VV TJ pověřuje M. 

Rolla zajištěním realizace vypracování posudku. 
 
 

 

 

  g) Informace oddílů  - doplní zástupci oddílů do 7.11.2022 

 

        Tenis:  odkaz:  http://www.tenis-cbrod.cz/ke-stazeni.php 

 

 

 

       BK:  odkaz:  https://basket.cesbrod.cz/dokumenty/ 

 

 

 

 

      Nohejbal: odkaz: https://www.nohejbal-ceskybrod.cz/dokumenty/ 

 

 

 

 

      Atletika:  odkaz: https://www.atletikacb.cz/n%C3%A1%C5%A1-

odd%C3%ADl/veden%C3%AD-odd%C3%ADlu 

 

 

      ASPV    
      

 

       E) Různé 

 

 

 

Příští jednání rozšířené o předsedy a hospodáře proběhne ve 

středu/čtvrtek 14.12./15.12. 2022 od 18.30 hod. V restauraci na Kutilce 

Termín bude včas upřesněn. 

Zapsal:  P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

http://www.tenis-cbrod.cz/ke-stazeni.php
https://basket.cesbrod.cz/dokumenty/
https://www.nohejbal-ceskybrod.cz/dokumenty/
https://www.atletikacb.cz/n%C3%A1%C5%A1-odd%C3%ADl/veden%C3%AD-odd%C3%ADlu
https://www.atletikacb.cz/n%C3%A1%C5%A1-odd%C3%ADl/veden%C3%AD-odd%C3%ADlu


 
 

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. 

 

 M. Chuchlová: Informace o stavu stavby sousedící s nohejbalem. Podána žádost o 

místní šetření. 

 J. Vokáč: Informace o opatřeních omezení hlučnosti stěn po dopadu míče na nohejbale 

 

                                                                                                            
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 výměna v recepci a chodbě 

 Nátěr stožárů, nástěnek před SH 

 Opatření k omezení hlučnosti stěn po dopadu míče na nohejbale 

 Výměna svítidel v KBD za led 



 Výměna zářivek za LED v chodbách haly a KBD 

 Výměna zářivek za LED v recepci sportovní haly 

 Zateplení rozvodů tepla v chodbách, nářaďovně - izolace 

 Oprava rozvodů k vířivce 

 Výmalba kanceláří 

 Výmalba šaten 

 Podzimní údržba zahrady a trávníků 

 

 

o Areál Kutilka 

 Reklamace a následné dílčí opravy atletického oválu 

 Opravy šaten a soc. Zařízení 

 Opravy elektřiny, zásuvky a světla 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


