Usnesení valné hromady
Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, z.s.
Datum: 23. 4. 2019
Místo: klubovna tenisu
Účast na VH: 27 delegátů (z 36) - VH je usnášeníschopná (17 je potřeba pro schválení
usnesení)
Hosté: 3
Jednání řídil: M. Rollo
I. Procedurální otázky






VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, J. Charouzek.
VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, L. Cibulková.
VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti VH a počtu
delegátů.
VH odsouhlasila Jednací řád VH.

VH schvaluje:







Zprávu o činnosti (pro Výroční zprávu VV TJ) za rok 2018 a Návrh činnosti TJ na rok
2019.
Zprávu a výsledek hospodaření za rok 2018.
Výhled rozpočtu na rok 2019.
Zprávu RK za uplynulé období.
Výši členských příspěvků na 300 Kč/ dítě, senioři nad 65 let/rok, 600 Kč/ dospělí/ rok
(schváleno jednohlasně).
Platnost zvýšených členských příspěvků platí od roku 2019 (schváleno: 22-4-1)

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:


Pro zabezpečení činnosti TJ a oddílů na základě Výzev, podat žádosti do dotačních
titulů města, kraje, MŠMT a dalších donátorů (OPŽP, MAS apod.).
 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření a dotaci
přerozdělit na jednotlivé oddíly a právu TJ.
 Realizací investičních akcí:
a) Dokončení Rekonstrukce atletického stadionu. V rámci vlastního
spolufinancování uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 4,8 mil. Kč (TJ

Slavoj bude ručit nemovitostí atletického stadionu a blankosměnkou)
(schváleno: 24-0-3)
b) Optimalizace energetického hospodaření budovy SH, podáním žádosti na
MŠMT, případně přijetím dotace OPŽP. Realizace v roce 2020.

•

Jednáním o využití hřiště v ulici Na vyhlídce vlastník TJ Slavoj Český Brod, zapsáno na
LV č.3200 – č.parc. 996/5 s potenciálními investory.

•

Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o pronájmu TVZ na Kutilce

•

VH souhlasí s přijetím finanční výpomoci z města ve výši 2,5 mil. Kč se splatností do
30.11.2019.

•

Jednáním s městem a krajem ohledně převodu individuální dotace na rekonstrukci
atletického stadionu z města na TJ.

VH bere na vědomí:
 Zprávu o činnosti Správy TJ.
II. Návrhy činnosti na další období:
1. Činnost VV TJ a Správy:
•
•
•
•

Plnit body Usnesení VH.
Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů, na červnové a
prosincové jednání přizvat předsedy a hospodáře oddílů.
V komunikaci TJ a ukládání dokumentů využívat OFFICE 365.
Realizovat Plán činnosti na rok 2019 v následujících oblastech:

Sportovní oblast:





Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežnického
sportu s možností stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního
růstu.
Příprava kvalitních soustředění.
Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství
republiky a mistrovských soutěžích.

Sportovní infrastruktura:


Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH,
interiér i exteriér).



Pravidelné opravy a revize sportovišť.

Ekonomická oblast:






Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, nadací, případně
evropských fondů.
Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými
trenéry. Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů.
Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání.
Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO.
Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK.

Právní oblast:





Revize dokumentace TJ (aktualizace: Provozní řády, BOZP, PO).
Zastupování oddílů v právních úkonech.
Administrace úvěru s ČS, a.s.
Připravit smlouvu o pronájmu s SK Český Brod.

Public relations
 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.

Spolupráce s dalšími subjekty:
město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. plánu
NNO ve městě – účast na městských akcích (2019 organizace Města
v pohybu)
školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce
OTS – činnost ve výboru OTS
kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu
MAS Pošembeří – činnost člena MAS

VH ukládá RK:
 Realizovat kontrolní činnost dle schváleného plánu a respektovat mechanismy
kontroly.
2. VH ukládá oddílům:







Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ.
Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů a zápisy z jednání zveřejňovat.
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), včetně fotodokumentace
do 10.4.2020

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: 27

PROTI: 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.

ZDRŽEL: 0

Příloha 1:
Program jednání VH:
Uvítání a úvodní informace - jednání řídí místopředseda TJ - M. Rollo
1. Volba mandátové, návrhové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2018 výhled na rok 2019 – P. Janík
4. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období – M. Chuchlová
5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
- L. Vokáčová
6. Zpráva revizní komise – J. Eichlerová
7. Projednání a) výše úvěru na finanční spoluúčast investičních akcí
b) výše členských příspěvků TJ na rok 2020
8. Přestávka + příprava usnesení
9. Zpráva návrhové komise
10. Usnesení a závěr

