
Zápis  

z jednání VV TJ s předsedy a hospodáři 

Den: čtvrtek 15.12. 2022 od 18.30 hod.   

Místo: klubovna SK  restaurace - přízemí na Kutilce 

přítomni:      P. Janík, I. Chmelík, M. Majer,  L. Hájková, J. Vokáč, M. Chuchlová, J. 

Machorková, S. Šaroch 

dále: předsedové a hospodáři oddílů, trenéři a správci areálů 

hosté: L. Holý 

Omluveni: M. Vlasák, J. Charouzek, M. Rollo, 

PROGRAM:  

K zaslaným podkladům nebyly zásadní připomínky. 

A)  

Výstupy z  VH 

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

VV TJ. 

 Podklady pro jednání a zápisy VV TJ jsou zveřejněny k interaktivnímu přístupu 

na:   Zápisy VV TJ 2022  pro VV TJ, předsedy a hospodáře 

 Pro ostatní členy TJ jsou k dispozici na webu TJ: https://www.tjslavojcb.cz/dokumenty 

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

stejně tak i z pracovních skupin 

 Kontrola plnění usnesení VH – viz příloha 

1) Členská základna – registrace členů pro potřeby grantů 

                                                                                                                 T: 31.10.2023 

2) Příprava výroční zprávy za rok 2022 a příspěvky do ČBZ dle rozpisu 2023 

                                                                                                                 T: viz bod e) zápisu 

                                                                                                                       a příloha 

3) Plán oprav a investice v roce 2023  

                                                                                                    T: viz bod b) zápisu 

                                                                                                    a příloha  

4) VV TJ bude od oddílů do konce února zápisech oddílů požadovat tyto 

informace: 

 Datum výroční schůze oddílu  

 Přehled trenérů na rok 2023, kteří budou v rámci grantů placeni TJ 

 Zástupce oddílu na valnou hromadu TJ, která se bude konat čtvrtek 20.4.2022 

od 18 hod. v klubovně na Kutilce (gesce oddíl atletiky).  

https://tjslavojcb.sharepoint.com/:f:/s/vybor/Ek-lOTdXkeJNu0_AapZfWOkBu1WluEq7gCoEM3anDrZruQ?e=KUoOnb
https://www.tjslavojcb.cz/dokumenty


 Kalendář akcí – doplňování průběţně: https://www.tjslavojcb.cz/akce 

 Příprava výroční zprávy za rok 2022 

             TJ/oddíl Zodpovědný za oddíl 

VV TJ P. Janík 

Správa M. Chuchlová 

Atletika K. Čokrtová 

Nohejbal M. Janík 

Basket J. Nekolný  

Tenis 

nepotvrzenoTenis 

Z. Fořtová 

ASPV L. Minaříková 

Volejbal R. Lupomeský 

Triatlon V. Čokrt 

TOM R. Novotná/ P. Corradini 

 

Osnova zprávy je součástí přílohy, termín zaslání P. Janíkovi dle usnesení VH  

                               je do 15.3.2023 

 

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    
15.12. jsme dostali informaci o Rozhodnutí,  k 23.12. jsou peníze na účtu TJ. 

 

 Výzva Můj klub – ve zpracování žádosti T: 31..12.2022. Důležitá je součinnost oddíly 
na rejstříku sportovců. Žádost byla podána  15.11. 

 
 

 Výzva  Můj klub 2023 Pohyb a zdraví T: 31..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.    

 Výzva města program č.1 a 2 – prosinec 
 

 Výzva Sportuj s námi – odeslána žádost 14.11. 
 

 Ţádosti o změny účelu pro tenis a BK podány a ZM 21.11. schválilo obě 

změny účelu. Statutární zástupce TJ P. Janík podepsal 7.12.    Dodatky ke 

smlouvám. 

https://www.tjslavojcb.cz/akce


Vyúčtování dotací:   

Termíny: 

NSA: do 15.2.2023 

Město: do 31.1.2023 

 

b) Stavební a majetková 

            Investiční akce: 

 

 VV TJ postupná výměna svítidel v KBD. Realizace bude v reţii TJ a správy. 

Stav: 

Dobrý ohlas veřejnosti na soc. sítích. 

 VV TJ pověřuje pracovní skupinu zpracováním variant realizace instalace fotovoltaik 

na střechách objektů TJ. 

 Posouzení nabídky na studii rekonstrukce budovy na tenise - přesunuto na 

lednový VV TJ. 

 Místní šetření  s OŽPZ a Povodím k rekonstrukci břehu bylo po dohodě odloženo 

na dobu lepších klimatických podmínek 

 

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 oddíl 

1 leden 2.1. správa 

2 únor 6.2.  

3 březen 6.3.  

4 duben 3.4.  

5 květen 1.5.  

6 červen 5.6.  

7 červenec/srpen 31.7.  

8 září 4.9.  

9 říjen 2.10.  

10 listopad 6.11.  

11 prosinec 4.12.  



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

 

 

 Založena stránka TJ na instagramu 

 Aktuální úpravy webu: o nás, historie, služby pro veřejnost, aktuality 

 

 

 

 

d) Finanční pracovní skupina 

 

 Smlouvy se školami na rok 2023 

 Komunikace s hospodáři oddílů 

 

e) Informace vedení a správy TJ 

 

         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 

 

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 

mailto:janik@tjslavojcb.cz
mailto:chuchlova@tjslavojcb.cz
mailto:jan.hanzal@icloud.com
mailto:cokrtova@tjslavojcb.cz
mailto:janacokrtova@seznam.cz
mailto:cokrtova@tjslavojcb.cz
mailto:martin.janik@centrum.cz
mailto:cibulkova@tjslavojcb.cz
mailto:info@skybrand.cz
mailto:dydla.minar@seznam.cz
mailto:r.lupomesky@seznam.cz
mailto:cokrt@seznam.cz
mailto:adunta@seznam.cz
mailto:corradini@tjslavojcb.cz


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

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

 

 

Energie:  

 V současné době (informace od M. Cuchlové): 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 mnoţství plynu. Cena elektrické energie 

bude od 1.1.2023 s vládním zastropována maximální cenou.  

 

 Plán inventarizace. Do 11.11. byly oddílům zaslány formuláře pro dílčí 

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

 

 Ţádost města o vyuţití hřiště Na Vyhlídce jako deponie při stavbě školy byla zařazena 

do bloku  řešení vyuţití hřiště při jednání s městem. 

 

f) Kutilka 

 

           VV TJ byl seznámen s postupem reklamace s PORRem. 

 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  - zástupci oddílů seznámili fórum s činností jednotlivých oddílů    

v uplynulém roce. 

 

        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 

 

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
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


 

      ASPV    
      

 

       E) Různé 

 

V rámci jednání VV TJ poděkoval u příleţitosti osobních výročí J. Kocovi a L. 

Holému za jejich obětavou práci pro oddíly i TJ. 

       

Zapsal:  P. Janík 

Ověřila: M. Chuchlová 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

I. 

OSNOVA  

zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2022 

 

1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2022 

 

2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,  

 

3) Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 

 

4) Přehled soutěží: výčet a umístění (jednotné tabulky) 

 

5) pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva 

                                      závěrečné tabulky 

                                              

      

6) Akce pro veřejnost 

 

7) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, zapsané spolky, sponzoři) 

 

 

8)  Stručný výhled činnosti na rok 2023 

 

 

 

9)  Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky (s popisem) 
 



( Text zpracovávejte v ARIAL 12, zarovnání doleva,  fotky nevkládejte do textu, ale udělejte jim 

popisek) 

Nezapomeňte u fotek na GDPR 
 
 
II. 

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 

předloţen na VH staţen 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 uţivatelského 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 ţádost 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 

 Zátěţové koberce výměna v recepci a chodbě 

 Nátěr stoţárů, 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 údrţba 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 Průběţně v roce 2022 je prováděna údrţba celého areálu.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení 
 

Příloha 3 

Usnesení valné hromady 

Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, z.s. 

 

Datum:  21. 4. 2022 

Místo: klubovna na tenise 



Účast na VH: 27 delegátů (z 36) - VH je usnášeníschopná (min ½ z počtu delegátů) (17 je potřeba pro 

schválení usnesení (3/5 z přítomných) 

KRK: I. Chmelík 

Hosté: 1 

 

Jednání řídil: M. Rollo 

 

I. Procedurální otázky 

 

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

 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: L. Minaříková, J. Charouzek 

 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, L. Cibulková 

 VH zvolila volební komisi ve složení: J. Koc, M. Chuchlová, L. Vokáčová 

 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti VH a počtu delegátů 
 

VH schvaluje: 

 

 Zprávu o činnosti (součást Výroční zprávy VV TJ) za rok 2021 a Návrh činnosti TJ na rok 2022. 

 Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2021.  

 Rozpočtový výhled na rok 2022. 

 Zprávu RK za uplynulé období. 

 Výsledky voleb do VV TJ a RK. 

 Výši členského příspěvku TJ v nezměněné výši 300,- / 600,- Kč za člena - snížená do 18 a nad 
65 let (dosáhne-li člen v daném roce). 

 

VH bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti Správy TJ. 
 

II. Návrhy činnosti na další období: 

 

1. Činnost VV TJ a Správy:  gesce P. Janík a M. Chuchlová 

 S ohledem na změny cen energií i dalších komodit ovlivňujících činnost oddílů a TJ upřesňovat 
rozpočtový výhled dle skutečných příjmů a výdajů. Informace o stavu jsou součástí zápisů VV 
TJ 

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

 Projednání smluv se školami o pronájmu sportovních zařízení ve vztahu k cenám energií a 
dalších komodit ovlivňujících činnost TJ. Podepsány dodatky ke smlouvám 



 Pro zabezpečení činnosti TJ a oddílů na základě Výzev, podat žádosti do dotačních titulů 
města, kraje, NSA, MŠMT a dalších donátorů (OPŽP, MAS apod.). Žádosti podány v termínu, 
celkem jsme získali na dotacích v roce 2022  3.003 160 Kč, oddíly navíc získaly za 
sponzorských darů … Kč 

 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase dotace přerozdělit na jednotlivé oddíly a správu 
TJ. Tabulky zveřejněny v zápisech VV TJ září a listopad. 

 Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. Provozní smlouva 
podepsána M. Rollem. 

 Posouzením alternativ využití hřiště Na vyhlídce a jednáním s potenciálními partnery. 
Průběžná jednání s městem, vedeno v dlouhodobých úkolech. 

 Ukládá VV do příští VH připravit návrh na změnu stanov a organizačního řádu. Zatím 
neřešeno. 

 Na základě volby statutárních zástupců, aktualizovat údaje v rejstřících Justice, NSA. Souvisí 
s bodem předchozím. 

 Vytvořit nový model jednání VV TJ a pracovních porad. Posílit komunikaci prostřednictvím 
OFFICE 365. Využití Share pointu a odkazu výkonný výbor pro uložení podkladů pro jednání i 
zápisy má rezery. Funkční je sdílení dokumentů se Správou a složky Provozní porady. 

 Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů. Možnost gestorů 
pracovních skupin doplňovat podklady pro jednání VV TJ není zatím efektivní. 
 

 Realizovat Plán činnosti na rok 2022 v následujících oblastech: 

 

Sportovní oblast:  gesce M. Chuchlová, J. Machorková , J. Charouzek + předsedové oddílů 

 Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežnického sportu 
s možností stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního růstu s 
využitím dotačních titulů města, kraje, NSA. 

 Příprava kvalitních soustředění. 

 Spolupráce na příměstských táborech. 

 Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovských 
soutěží a mistrovství republiky.  

 Zkvalitňování společných tréninků v „pocovidové“ době. 

 Umožnit sportovní aktivity ukrajinským běžencům. 

 Popularizovat sportovní možnosti TJ v náborových akcích oddílů. 

 Rozšiřovat sportovní rekreační formy pro seniory a veřejnost. 

Sportovní infrastruktura: gesce P. Janík, M. Chuchlová, M. Majer, J. Vokáč 

 Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť. Připravit žádosti i pro Národní 

sportovní agenturu. Žádosti podány v termínu, celkem jsme získali na dotacích v roce 2022  

3.003 160 Kč 

 Příprava projektových dokumentací pro investiční akce na tenise, SH a Kutilky. 

Aktualizována  investiční akce zateplení SH, oprava fasády a úpravy před SH a podána na NSA 

pro rok 2023. 



 Prostřednictvím správy TJ realizovat drobné opravy a údržbu sportovních zařízení. Přehled je 

v přílohách zápisů VV TJ. Díky  soběstačnosti v opravách, zejména v oblasti energií, jsme 

ušetřili mnoho finančních prostředků. 

 Dle plánu provádět revize sportovišť. Zápisy z revizí jsou k dispozici na Správě. 

 

Ekonomická oblast: gesce: S. Šaroch, M. Chuchlová, L. Hájková, L. Vokáčová, V. Novák  - I. Chmelík 

 Dokončit přechod k novému dodavateli energií EPET zejména v oblasti výše záloh. 

        TJ v řádném termínu vypověděla smlouvu společnosti EP Energy Tragding (EPET) k    

31.12.2022 a od 1.1.2023 je klientem společnosti Tedom. 

 Provést revize nájemních smluv (školy, SK, veřejnost) s ohledem ke zvýšení cen energií. 

Po jednání se školami a městem podepsány dodatky ke stávajícím smlouvám. 

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

fondů. Pracovní skupina navrhla pro VV TJ kritéria rozdělení získaných finančních prostředků. 

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

Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. 

VV TJ vyšel z podkladů (zápisy výborů oddílů), průběžně aktualizovány přístupy předsedů, 

hospodářů k podúčtům.  

Řešení ekonomické situace tenisu  s VTO – viz provozní porady a zápisy VV TJ. 

 Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání.  

Aktualizace členské základny. Vyúčtování: město 31.1.2023, NSA 15.2.2023 

 Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO. 

Ze strany FÚ bez výhrad 

 Informace na VVTJ a půlroční kontrola KRK. 

VV TJ obdržel plán činnosti KRK a na VV TJ se projednávají podněty KRK. 

 

Právní oblast: gesce: M. Rollo, V. Novák, M. Chuchlová – I. Chmelík 

 Aktualizace dokumentace TJ (Stanovy, provozní řády, BOZP, PO). 

Pracovní skupina zatím VV TJ nic nepředložila. 

 Zastupování oddílů v právních úkonech. 

Spolupráce s VTO při smlouvách oddílu tenisu, podpis sponzorských darů.    

 Zabezpečení smluvních vztahů se školami. Viz předcházející body 

 Příprava provozní smlouvy s SK. Viz předcházející bod o podpisu provozní smlouvy na rok 

2022. 

 Dořešení reklamace nedostatků PORR při rekonstrukci atletického areálu. 

Pravidelné informace VV TJ od M. Rolla a činnosti JUDr. Trkala  

Public relations gesce: P. Janík, M. Chuchlová, J. Hanzal + dopisovatelé z oddílů 

 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. 

Výrazný posun v propagaci TJ, založen účet na instagramu, doplnění web stránek i o odkaz 

historie, o nás, propojení s Fb. Zvýšený zájem veřejnosti o aktivity TJ. 

Články do ČBZ dle harmonogramu. 

Zadány osnovy a termíny pro podklady do výroční zprávy za rok 2022 

Spolupráce s dalšími subjekty:  M. Rollo, M. Majer 

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

Plánu rozvoje sportu v Českém Brodě – TJ zastupovali  M. Majer , M. Chuchlová a  

                                                                        P. Janík 

- řešení hřiště Na Vyhlídce. – Za TJ pověřeni jednáním M. Majer a M. Rollo 

                            NNO ve městě – účast na městských akcích – absence činnosti Komise sportu a   

volného času 

                            školy – využití sportovišť, projektové dny – turnaje škol, projekt Můj klub Pohyb a    

zdraví 

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

                                      Změna tajemníka OTS, po úmrtí V. Hrabalové 

                            Kraj, NSA a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu  Převod kompetencí na NSA, 

neřešené energie ze strany kraje (na rozdíl od Prahy), malé alokace s ohledem 

k dobové potřebnosti. 

                            MAS Pošembeří – činnosti vyplývající z členství v MAS – za TJ M. Chuchlová,  

informace na provozních poradách a VV TJ. 

 

VH ukládá RK:   gesce: I. Chmelík 

 

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

 

 2. VH ukládá oddílům: gesce: předsedové a hospodáři oddílů 

 

 Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 
VTO a BK, jinak nic 

 Dle potřeby přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů a zápisy z jednání zveřejňovat. 
Pouze VTO 



 Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31.10. stav členské základny včetně rodných čísel 
a podle stavu členské základny zaplatit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 

       Splněno 

 Ve spolupráci s externím pracovníkem PR aktualizovat internetové stránky a sociální sítě a na 
nich popularizovat činnost oddílů. 
Zlepšení zejména Fb stránek a příspěvků do ČBZ, založení stránky TJ na Instagramu 

 

 Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace do 
15.3. 2023. Zadána osnova a datum 15.3. 
Vytvořen tým zpracovatelů“ za oddíly viz Zápis z VV TJ 

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: 26     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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


