Usnesení valné hromady
Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, o.s.

Datum: 15. 5. 2014
Účast na VH: 23 delegátů (z 34 oprávněných), VH je usnášeníschopná
Hosté:
Jednání řídil: P. Janík
I. procedurální otázky
•

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

•

VH zvolila mandátovou komisi ve složení: M. Rolo ml., S. Kosík

•

VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, T. Cibulka.

•

VH zvolila volební komisi: J. Sýkora, A. Bubníková

VH schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výroční zprávu VV TJ za rok 2013 a Návrh činnosti TJ na rok 2014
Zprávu o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014
Zprávu KRK za uplynulé období
Směrnici o odměnách statutárních zástupců TJ a dalších členů VV TJ
Počet členů VV na další volební období: 7
Volbu členů VV ve složení: P. Janík, M. Rollo ml., J. Charouzek, M. Majer, P.
Sobíšek, B. Filoun, M. Dušek ml.
Volbu členů KRK ve složení: J. Eichlerová, L. Cibulková, S. Šaroch
Přijetí oddílu badmintonu za organizační složku TJ

VH bere na vědomí:
• Zprávu o činnosti Správy TJ
III. Návrhy činnosti na další období:
VH pověřuje výkonný výbor:
• Dokončením tvorby vize TJ na další období, včetně činností pracovních
skupin.

• Sledovat situaci ve sportovním dění – připravit novou registraci Stanov.
• Ve spolupráci s ekonomickou komisí a KRK každé čtvrtletí revidovat rozpočet
a případně upravit rozpočet v návaznosti na získané dotační tituly na provoz
TJ.
• Projednávat požadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a
materiálním zabezpečením. Koordinovat střediskové řízení. K těmto jednáním
přizvávat předsedy oddílů.
• Připravit projekty pro Výzvy na rok 2015 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro
investiční akce připravit projektovou dokumentaci.
• Pokračovat v jednání s Městem a dalšími partnery o vypořádání majetkových
poměrů, zejména výměny a kompenzace pozemků pro sportoviště, prioritně
pozemku pro nohejbal a pozemků pro vybudování cyklostezky okolo areálu Na
Kutilce.
• Dořešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod a na
základě smluvních dohod podílet se na realizaci Generelu Kutilka.
• Věnovat pozornost přípravě trenérů, způsobu jejich odměňování a náboru
nových členů.
• Propagovat činnost TJ a oddílů, jejich úspěchy, prostřednictvím informačních
zdrojů TJ (internet, plakáty, Výroční zpráva), ale i Města (zejména
Českobrodského zpravodaje) a regionálního tisku.
• Ve spolupráci s městem uspořádat akce pro veřejnost.
• Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů.
• Řešit grafický manuál TJ.
VH ukládá KRK:
• Stanovit a dodržovat harmonogram kontrol.
VH ukládá oddílům:
•
•
•
•
•

Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ.
Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31. 12. stav členské základny
včetně rodných čísel.
Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku.
Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů.
Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ)

VH doporučuje oddílům:

•

Sledovat informace na www.tjslavojcb.cz včetně GS a elektronicky
zveřejňovaných analytických údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích
oddílů.

Valná hromada hlasovala o usnesení:

Usnesení VH TJ bylo přijato 23 hlasy.

Zapsal: předseda návrhové komise Milan Majer
Ověřil: předseda TJ Slavoj Český Brod, o.s.

Přílohy:

Program:
1) Uvítání a úvodní informace
2) Volba mandátové, volební a návrhové komise
3) Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a návrh činnosti a vize rozvoje
TJ na další období (P. Janík)
4) Zpráva o činnosti Správy TJ včetně majetkových vztahů a pohledávek (M.
Chuchlová)
5) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013 a návrh rozpočtu na 2014 (L. Vokáčová)
6) Zpráva KRK (J. Eichlerová)
7) Diskuse
8) Zpráva mandátové komise
9) Volby VV TJ
Přestávka na občerstvení
10) Zpráva volební komise, výsledky voleb
11) Zpráva návrhové komise
12) Usnesení a závěr

Směrnice
o odměnách statutárních zástupců TJ a dalších členů VV TJ

čl. 1
O výši odměn rozhoduje každoročně valná hromada TJ a následně jsou odměny
propláceny

Čl. 2
1) Odměna za výkon funkce:
• Předseda – do výše 3 000,-Kč za výkon funkce za jeden měsíc vyplácenou jednou za půl roku, tedy ve mzdách za měsíc červen za první
pololetí
(
ve
výši
18 000) a ve mzdách za měsíc prosinec za druhé pololetí (ve výši 18 000).
• Místopředseda – do výše 2 000,-Kč za výkon funkce za jeden měsíc vyplácenou jednou za půl roku, tedy ve mzdách za měsíc červen za první
pololetí
(
ve
výši
12 000) a ve mzdách za měsíc prosinec za druhé pololetí (ve výši 12 000).
• Člen výkonného výboru - 3 600,-Kč za výkon funkce za kalendářní rok,
vyplácenou jedenkrát ročně v případě, že se člen výkonného výboru řádně
účastní všech zasedání, nebo je z nich řádně omluven ze závažných
důvodů. Při neomluvené neúčasti se tato odměna adekvátně krátí.
Předseda i místopředseda mají tuto odměnu zahrnutou ve výkonu své
funkce.
Čl. 3
1) Náhrada za používání vlastních prostředků při výkonu funkce podle paragrafu
190 zákoníku práce:
• Předseda - 2 000,-Kč za každý měsíc náhrada za využívání vlastního
notebooku, tiskárny, telefonu, externího hardisku, fotoaparátu, scaneru,
kopírky, internetu a drobné administrativní a kancelářské pomůcky při
výkonu své funkce.
• Místopředseda - 2 000,-Kč za každý měsíc náhrada za využívání
vlastního notebooku, tiskárny, telefonu, externího hardisku, fotoaparátu,
scaneru, kopírky, internetu a drobné administrativní a kancelářské
pomůcky při výkonu své funkce.
Čl. 4
1) BENEFIT - Předseda a místopředseda mají nárok na příspěvek na penzijní
pojištění ve výši 500,-Kč měsíčně.

Čl. 5
1) Odměna za získání finančních prostředků:
• Předseda, místopředseda a členové výkonného výboru - mají nárok na
odměnu v úhrnné výši 5% ze získaných provozních grantů, grantů na
sportovní činnost a grantů na sportovní akce krátkodobého i dlouhodobého
charakteru. O rozdělení této odměny rozhoduje výkonný výbor na základě
skutečné účasti jednotlivých osob na zpracování grantových projektů,
žádostí o grant a vyúčtování grantů.
• Odměna bude formou dohody o provedení práce vyplácena pouze těm
statutárním zástupcům, členům výkonného výboru a dalším členům TJ za
konkrétní činnosti spojené s realizací jednotlivých projektů, jakou je
například zpracování žádosti, administraci projektu, vyúčtování apod. O
těchto odměnách za konkrétní činnost rozhodně vždy výkonný výbor.
• Odměna z grantů investičních bude formou dohody o provedení práce
vyplácena pouze těm statutárním zástupcům, členům výkonného výboru a
dalším členům TJ za konkrétní činnosti spojené s realizací jednotlivých
projektů, jakou je například zpracování žádosti, administraci projektu,
vyúčtování apod. O těchto odměnách za konkrétní činnost rozhodně vždy
výkonný výbor.
Čl. 6
Každý z uvedených členů, mající nárok na odměnu má právo se této odměny zříci.

Schváleno VH dne:

předseda VV TJ

místopředseda VV TJ

