
Zápis   

z jednání VV TJ 

Den: středa 18.1. 2023 od 18.30 hod.   

Místo: klubovna nohejbalu 

přítomni:      P. Janík, M. Vlasák,  L. Hájková, J. Vokáč,  M. Chuchlová, M. Rollo, 

                     J. Machorková,  

Omluveni: I. Chmelík, J. Charouzek, M. Majer, S. Šaroch 

PROGRAM:  

A)  

Výstupy z  VH 

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

doplňovány, stejně tak i z pracovních skupin 

 Kontrola plnění usnesení VH za rok 2022 – viz příloha (chybí doplnění gestorů 

oblastí)  T: 10.3.2023 

       Úkoly pro oddíly: 

1) Členská základna – registrace členů pro potřeby grantů - splněno 

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

                                                                                    T: viz bod c) 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 20.4.2024 

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

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     
20.12. přijata dotace ve výši 1054500 Kč 

 



 Výzva Můj klub 2023 –Žádost byla podána 15.11.2022 
 
 

 Výzva  Můj klub 2023 Pohyb a zdraví T: podána 27.12., zaměřeno na děti 3 –14 let. 
VV TJ pověřil J. Hanzala ustavením pracovní skupiny (sportovní a metodická) pro 
realizaci tohoto projektu.                          

 ČRDM ( Česká rada dětí a mládeže) vyhlásila Výzvu: Projekt „Darujeme kroužky 

dětem“, který pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s 

úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou přes tento projekt 

zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či kroužku ve 2. 

pololetí školního roku 2022/2023. TJ se registrovala v projektu, jako poskytovatel. 

 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 úpravě provozní dotace: obdržená dotace  1054 500 t.j. o 175 750 více. Dle 

žádosti se to týká dotace na areály. Úprava přerozdělení vychází z požadavku  

žádosti projektu na provoz areálů. 

                      VV TJ souhlasí s přerozdělením:  

               Atletika + 4500 Kč, Tenis + 82 000Kč, SH 89 000 Kč 

 

Více v upravené tabulce dotací. 

 

2022     
Národní agentura sportu Provoz: 1054500,  

+ Můj klub: 1 187 910 + P 1:  550 000 =  
2 792410 

  

 

  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 27 000,00 84000   391 000 

 Badminton 20 6 6 000   1800   7 800 

 Basketbal 120 84 84 000   25200 20000 129 200 

 Hala       1055000 0   1055000 

 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 492 000,00 16200 40000 602 200 

 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 1991310 167 400 116 450 2 792 160 

 



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 

  

 

      

Na základě informace VTO, VV TJ a BK (změnu účelu – turnaj žáků) byly zaslány na město 

žádosti o změnu účelu. ZM na svém jednání 28.11. 2022  souhlasilo se změnu účelů a 

prodloužením termínu realizace a vyúčtování. Následně byl podepsán dodatek ke smlouvě.  

 

 Město pro rok 2023 vyhlásilo Výzvu v programech: 

             P1 – podpora celoroční činnosti 

             P2 – akce pro veřejnost  

 VV TJ apeluje na oddíly, aby do 6.2. zaslaly na správu TJ podklady pro P1 a návrhy na 

akce pro veřejnost v P2 včetně rozpočtů. 

Vyúčtování dotací: 

Termíny: 

NSA: 15.2.2023 

Město: odesláno k 15.1. 2023 

 

b) Stavební a majetková 

            Investiční akce: 

 

 VV TJ byl informován o postupné výměně svítidel v KBD. Realizace bude v režii TJ a 

správy. 

 

 VV TJ pověřuje pracovní skupinu zpracováním variant realizace instalace fotovoltaiek 

na střechách objektů TJ. - odloženo 

 

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 2/1 správa 

2 únor 6/2 VRS 

3 březen 6/3 atletika 

4 duben 3/4  

5 květen 2/5 Správa + VH 

6 červen 5/6  

7 červenec/srpen 7/8  

8 září 4/9  

9 říjen 2/10  

10 listopad 6/11  

11 prosinec 4/12  

 
        Žádáme oddíly o doplnění příspěvků, TJ má nárok na dva články v čísle ČBZ 

 

d) Finanční pracovní skupina 

 

 Smlouvy se školami na rok 2023 

 Návrh na rozdělení dotace na provoz – viz tabulka výše 

 Příprava podkladů pro kontrolu FÚ 

 

.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 

 

 

 TJ podepsala smlouvu o dodávce energií se společností  TEDOM do prosince 2023 

    Plyn:        

 

  Elektřina:  

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


 

 Inventarizace. Dne 18.1.2023 byla  inventarizace uzavřena. Nyní je postoupena RK ke 

kontrole. 

 

 Informace z jednání komise pro sport a volný čas:  

 

- Vyplnění dotazníku o podpoře investičních akcí  

 

e) Kutilka 

 

           VV TJ byl seznámen s postupem reklamace s PORRem. 

 VV TJ byl informován o postupu reklamace. 
- Zadán  znalecký posudek na vady díla při rekonstrukci atletického stadionu, včetně 

geodetického zaměření.  
- informace o právních krocích s PORRem. 

 

 

 

  g) Informace oddílů  - doplní zástupci oddílů do 17.1.2023 

 

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

 

                                26.1.2023 veřejné jednání s členy oddílu tenisu od 18 hod. klubovna 

tenisu – za TJ se zúčastní M. Chuchlová 

 

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

 

 VV TJ bere na vědomí zápis výboru oddílu. 

 

 

      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 

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


 

 

 

Příští jednání  proběhne ve středu 15.3. 2023 od 18.30 hod. v klubovně 

nohejbalu 

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 do bloku,  fotky nevkládejte do textu) 

Nezapomeňte u fotek na GDPR 
 
 



II. 

Přehled déle trvajících úkolů 

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

odezvou od VV TJ. 

 Podklady pro jednání VV TJ jsou zveřejněny k interaktivnímu přístupu na 

Share pointu v kategorii Zápisy:  

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

wTargetListUrl=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty&viewpath=%2Fsites%2Fvy

bor%2FSdilene%20dokumenty%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fvybor%2

FSdilene%20dokumenty%2FZ%C3%A1pisy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b

3%2D9c3e5da2f460 

 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  

- splněno 

 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. – 

Posun řešen v jednání VV TJ 

 

 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 

 

https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty&viewpath=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FZ%C3%A1pisy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460
https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty&viewpath=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FZ%C3%A1pisy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460
https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty&viewpath=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FZ%C3%A1pisy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460
https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty&viewpath=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FZ%C3%A1pisy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460
https://tjslavojcb.sharepoint.com/sites/vybor/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty&viewpath=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fvybor%2FSdilene%20dokumenty%2FZ%C3%A1pisy&viewid=2cb7febd%2D3a5e%2D4720%2Db3b3%2D9c3e5da2f460


                                                                                                            
2) Přehled oprav: 

1) Opravy a investice v roce 2022  + návrh oprav a investic na ro 2023 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 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. Viz tabulky v zápisech VV TJ 

 Projednání smluv se školami o pronájmu sportovních zařízení ve vztahu k cenám energií a 
dalších komodit ovlivňujících činnost TJ. V září 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.). Viz přehled podaných 
žádostí v zápisech VV TJ 

 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase dotace přerozdělit na jednotlivé oddíly a správu 
TJ. Viz tabulky v zápisech VV TJ 

 Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. Roční zúčtování 
podepsáno v listopadu 2022 

 Posouzením alternativ využití hřiště Na vyhlídce a jednáním s potenciálními partnery. Řešeno 
dlouhodobým úkolem, jednáním s městem za TJ pověření M. Rollo  M. Majer. 

 Ukládá VV do příští VH připravit návrh na změnu stanov a organizačního řádu. Zatím bez 
výstupů z jednání pracovní skupiny. 

 Na základě volby statutárních zástupců, aktualizovat údaje v rejstřících Justice, NSA. 
Aktualizace T: do 28.2.2023 

 Vytvořit nový model jednání VV TJ a pracovních porad. Posílit komunikaci prostřednictvím 
OFFICE 365. Možnost členů VV TJ interaktivně doplňovat podklady pro jednání VV TJ a přístup 
do přehledu provozních porad správy a vedení. 

 Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů. Možnost je, podněty ne… 
 

 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. Viz přehled podaných žádostí 

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

výstupy 

 Pravidelné revize sportovišť. Viz zápisy z revizí 



 Prostřednictvím správy TJ realizovat drobné opravy a údržbu sportovních zařízení. Viz přehled 

oprav v zápisech i n webu. 

 Dle plánu provádět revize sportovišť. 

 

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. Přechod 

od EPET k TEDOM, garance výše záloh na celý rok2023. 

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

ceník a dodatky ke smlouvám. 

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

fondů. Návrhy pro VV TJ na přerozdělení získaných dotací. Výrazný nárůst finančních darů pro 

oddíly. 

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

Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. Podklady z oddílů správa a vedení zpracovává 

obratem. Podúčty konzultovány s hospodáři oddílů. 

 Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání. Plní se dle 

termínových kalendářů s kontrolou na provozních poradách a následně i na VV TJ. 

 Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO. Plní se, řešeno na provozních poradách. 

 Informace na VVTJ a půlroční kontrola KRK. Plní se na VV TJ 

 

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

 Aktualizace dokumentace TJ (Stanovy, provozní řády, BOZP, PO). Aktualizace v areálu tenisu a 

ubytovny na tenise, jinak žádný posun 

 Zastupování oddílů v právních úkonech.  Řešena reklamace atletického areálu, 

 Zabezpečení smluvních vztahů se školami. Plněno v souladu s plánem správy TJ. 

 Příprava provozní smlouvy s SK. Řešeno dílčím ročním zúčtováním nákladů. 

 Dořešení reklamace nedostatků PORR při rekonstrukci atletického areálu. Informace 

v zápisech VV TJ 

 

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. 

 Založena stránka Instagramu, aktualizace webu : O nás, Opravy a investice, Historie   

Poděkování, VRS, 

              Přehled dopisovatelů oddílů, plán příspěvků do ČBZ, spolupráce s CVIK. 



              Do 15.3.2023 podklady oddílů pro výroční zprávu. 

              Oslovení sponzorů 

              Projekt propagace činnosti oddílů 

 

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 

- 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:   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. 

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

 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. 

 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. 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


