
 

 

 

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

 

Datum:  2. 6. 2021 

Místo: klubovna nohejbalu 
Účast na VH: 22 delegátů (z 36) - VH je usnášeníschopná (min ½ z počtu delegátů) (14 je 

potřeba pro schválení usnesení (3/5 z přítomných) 
KRK: I. Chmelík 

Hosté: 0 
 

Jednání řídil: P. Janík 
 

I. Procedurální otázky 

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

 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, J. Hanzal 

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

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

 VH odsouhlasila Jednací řád VH. 
 
VH schvaluje: 
 

 Zprávu o činnosti (součást Výroční zprávy VV TJ) za rok 2020 a Návrh činnosti TJ na 
rok 2021. 

 Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2020.  
 Rozpočtový výhled na rok 2021. 

 Zprávu RK za uplynulé období. 

 Návrh úpravy stanov TJ s upřesněním role místopředsedy jako statutárního zástupce 
pro potřeby www justice.cz a rejstříku sportu NSA. 
 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  
 

 Po skončení opatření vlády ohledně pandemie koronaviru upřesnit rozpočtový výhled 
dle skutečných příjmů a výdajů. 

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

 Kompenzace vyplývající ze smluv se školami o pronájmu sportovních zařízení 
v období omezení výuky tělesné výchovy. 

http://www.justice.cz/


 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 dotace 

přerozdělit na jednotlivé oddíly a správu TJ. 
• Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. 

• Posouzením alternativ využití hřiště Na vyhlídce a jednáním s potenciálními partnery. 
• Ukládá VV do příští VH připravit návrh na změnu stanov a organizačního řádu. 

 
 

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. 

• Ve spolupráci s oddíly zlepšit „PR“ TJ směrem k veřejnosti a možností veřejnosti využít 

sportovišť TJ.  

• Realizovat Plán činnosti na rok 2021 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.  

 Popularizovat sportovní možnosti TJ v náborových akcích oddílů. 

 Rozšiřovat sportovní rekreační formy pro seniory a veřejnost. 

Sportovní infrastruktura: 

 Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH, 

interiér i exteriér). 

 Prostřednictvím správy TJ realizovat drobné opravy a údržbu sportovních 

zařízení. 

 Dle plánu provádět 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. 

 

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. 

 Ve spolupráci s externím pracovníkem PR aktualizovat internetové stránky a sociální 

sítě a na nich popularizovat činnost TJ. 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

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: 
 

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

 
 2. VH ukládá oddílům: 

 
 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. 12. 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. 
 Navrhnout kandidáty na nové funkční období do VV TJ 

 
Valná hromada hlasovala o usnesení      PRO: 22     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. 
 

 



Příloha 1: 
 

               Program jednání VH: 

    Uvítání a úvodní informace -   jednání řídí předseda TJ - M. Rollo   
1. Volba mandátové, návrhové komise  

2. Zpráva mandátové komise 

3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2020 výhled na rok 2021 – P. Janík 

4. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období – M. Chuchlová 

5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021                                                             

- L. Vokáčová, L. Hájková 

6. Zpráva revizní komise – I. Chmelík 

7. Úprava stanov TJ – P. Janík 

8. Diskuze + příprava usnesení 

9. Zpráva návrhové komise 

10. Usnesení a závěr  

11. Poděkování zasloužilým členům TJ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


