Zápis z jednání
VV TJ
Den: čtvrtek 11.1. 2018
Místo: klubovna SH
Čas: 18.00 hod.
Zváni:
P. Janík, P. Sobíšek, M. Majer, B. Filoun, M. Chuchlová, M. Rollo,
L. Vokáčová, M. Dušek, J. Kokeš
za KRK: J. Eichlerová,
Omluveni: J. Charouzek,
Hosté: J. Nekolný
PROGRAM:
A)
a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin
Projektová
Dotace:
 město
Harmonogram výzev a podávání žádostí
termín
zveřejnění výzvy

Program

Lhůta pro
podávání žádostí

alokace

Program č. 1

28. 2.

1. 4. – 30. 4.

1,6 mil.

Program č. 2

31. 1.

1. 3. – 31. 3.

0,5 mil.

Program č. 3 invest.

31. 7.

1. 9. – 30. 9.

3,5 mil

31. 7.

1. 9. – 30. 9.

0,5 mil

opravy

Oddíly dodají požadavky na Správu TJ 14 dnů před podáním žádosti za TJ.
VV TJ pověřuje P. Janíka, M. Chuchlovou a L. Vokáčovou zpracováním žádostí a M. Rolla
podpisem žádostí na město.
 Kraj – Fond hejtmana T: 29.1.2018 bude letos podán grant na Kutilku pro SK.
( Podmínka vlastnictví u Fondu)
 ČUS – narovnávací příspěvek po zrušené IV. 45 tis. Kč T vyúčtování 15.2.2018
 MŠMT – Program „Můj klub“ - žádost odeslána v termínu do 29.12.2017, žádost je i
na Office 365
 OPŽP – podána žádost k 30.11.2017 – zateplení, výměna oken a fasáda na SH, na
základě další Výzvy posoudit výhodnost grantů. Na VV TJ M. Majer podá informaci.
V návaznosti na podmínky grantů VV TJ ukládá oddílům:
1. Do zápisu z jednání výkonných výborů oddílů zařadit:
- Projednání DPP s trenéry a jejich výčet
- Projednání úvěru TJ na investiční akci TJ – Rekonstrukce atletického stadiónu
- Informaci o směně pozemků mezi městem a TJ a následným prodejem SK
( podklady dodá M. Chuchlová a M. Majer)
- Zastoupení oddílu na VH, která se bude konat 22.2.2017 a návrh kandidáta do VV
TJ.

-

Klíč počtu zástupců za oddíl je v příloze.
Termín: 8.2.2017

b)
 Stavební a majetková
 Investiční akce:
- Kutilka – samostatný bod
-



VZ na výměnu oken a fasádu SH bude vyhlášena v návaznosti na posouzení
dotačních možností

Opravy
- Plán oprav na rok 2018 – VV TJ pověřuje pracovní skupinu sestavením plánu
oprav v roce 2018.
T: příští jednání VV TJ
- Šatny SH a chlazení bazénu - splněno
- Nářaďovna atletů projde rekonstrukcí do konce roku - v realizaci
- Obložení desek košů na basket – od 06/2017 je objednáno, problém zahraničního
dodavatele.

 Vnější vztahy
 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 5.3. 2018 S článkem je nutné
zaslat i kvalitní fotky
 Přehled termínů:
číslo

měsíc

uzávěrka

1

leden

8/1

2

únor

5/2

3

březen

5/3

4

duben

9/4

5

květen

7/5

6

červen

4/6

7

červenec/srpen

6/8

8

září

3/9

9

říjen

1/10

1

listopad

5/11

11

prosinec

3/12

 Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé
akce.
 VV TJ apeluje na oddíly a jejich správce webových stránek na aktualizaci informací a
fotogalerií na jejich oddílových stránkách. Často jsou zastaralé fotogalerie. Úkol trvá
P. Janík svolá pracovní skupinu PR s tématem weby a Fb oddílů s přizváním L.
Kašparové.
Na weby oddílů dát odkaz Dokumentace a Zápisy z jednání výborů oddílů. Úkol trvá
Na webu TJ aktualizovat složení VV TJ a tabulku se zástupci oddílů. ( Využít
podkladů z VZ TJ)
 P. Sobíšek: Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.
Složení VV TJ – Úkol trvá


Podklady oddílů do výroční zprávy TJ. Osnova dílčích zpráv je v příloze. VV TJ
žádá o dodržování bodů osnovy + fotky mimo text.
Dílčí zprávy: Úvod – P. Janík
Správa: M. Chuchlová
Pracovní skupiny: M. Rollo, M. Majer, P. Janík
Oddíly: tenis – Z. Pučálka
nohejbal – M Janík
atletika – M. Rollo
ASPV – L. Minaříková
volejbal – J. Eichlerová
basket – J. Nekolný
Termín zaslání dílčích zpráv: 28. 2. 2018




Nový způsob komunikace v rámci TJ – Office 365 seminář proběhl v učebně IT a
PR TJ.
- Je třeba doladit adresáře ( VV TJ, VV TJ + předsedové a hospodáři apod.).
T: 8.2.
- Podkladové materiály do VV TJ prostřednictvím Office 365 – doplnění agend
z pracovních skupin ( od únorového jednání VV TJ)
Informace z OTS:
- Jednání OTS proběhlo 4.1.2018:
1) Poplatek 200 Kč/ rok za TJ – uhradit co nejdříve, úkol L. Vokáčová
2) VH OTS – 1.2.2017: - nominace do VV OTS: VV TJ navrhuje do VV OTS
P. Janíka
nominace sportovce roku OTS – VV TJ doporučuje
družstvo nohejbalu žen
Formuláře na OTS zašle M. Chuchlová T: 19.1.

3) VH KUS – 30.1. za OTS se zúčastní P. Janík
Zápis z jednání OTS a dokumentace je na Office 365 v kategorii Zápisy
 KUTILKA
 Investiční akce:
 Rekonstrukce atletického stadiónu:
- Harmonogram činností je sledován v projektu na Office 365
-

Do konce měsíce je nutné dodat všechny podklady pro zadání veřejné zakázky.
15.1. M. Rollo a M. Chuchlová projednají hmg výběrového řízení s p. Trkalem.

-

V průběhu ledna proběhnou jednání se zástupci povodí Labe – p. Malinovou a
spoluvlastníkem břehu u Šembery p. Čechem o protipovodňových opatřeních
spjatých s investiční akcí. Současně je třeba řešit i zeleň s tím související s OŽPZ.

-

Je třeba dodržet harmonogram činností k realizaci investiční akce, protože MŠMT
zatím doporučilo projekt k financování, což není stejné jako rozhodnutí o dotaci!

-

Jednání pracovní skupiny i za účasti členů atletického oddílu bude upřesněn
( začátek února).

 M. Rollo - jednání s SK o nájemní smlouvě na prostory Na Kutilce zatím nepokročilo.
VV TJ doporučuje termín po skončení investiční akce.
 Na základě podmínek Programu MŠMT Můj klub VV TJ souhlasí s Dodatkem č. 11
ke smlouvě s SK, v němž se prolonguje doba nájmu.
 VV TJ souhlasí s v rámci přípravy územního rozhodnutí na přivedení vody a
kanalizace, kterou připravuje SK, doložením souhlasu vlastníka se stavbou pro tyto
účely.
 Řešení koupaliště na Kutilce:
Informace o stavu jednání:
Starosta svolal jednání na 13.11. od 15 hod. Za TJ se zúčastnili M. Chuchlová a
M. Majer.
Výstup z jednání: 1) návrh směny pozemků TJ ( Na Vyhlídce) a města
( koupaliště)
2) Finanční kompenzace výměny
3) Následně odprodej areálu koupaliště SK
VV TJ požaduje z jednání Zápisy a následné právní dokumenty k odsouhlasení.
Pro potřeby VH TJ 22. 2. je třeba mít podklady, o kterých VH bude rozhodovat.
Předpoklad je, že na ZM 15.4. bude předložen materiál včetně návrhu
trojstranné smlouvy mezi Městem- TJ a SK.

 VV TJ pověřuje pracovní skupinu předložením plánu investic a oprav v areálu
Kutilka.
T: 8.2.
 Ekonomická
L. Vokáčové podala informace:
 o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky,
 Vyúčtování dotací:
Město: P1 - odesláno
P2 - odesláno
P3 - odesláno
OTS – 15.2.
MŠMT P VIII - 15.2.
 Informace KRK o kontrole ke konci roku
 Finanční skupina: VV TJ pověřuje fin. prac. skupinu:
- Aktualizace směrnic
-

Aktualizace kritérií přidělování finanční podpory z dotací pro oddíly

-

Stav „investičního fondu“
T: do 22.2.

 Info předsedy a sekretariátu
 Doplnění provozních řádů na web: nohejbal – úkol trvá
 Členská základna – doplnění stavů, kontrola i kartiček členství. Termín 22.12.2017 splněno
 Zpravodaj ČUS: http://www.cuscz.cz/files/2142Nzh.pdf
- Evidence smluv: TJ má smlouvy evidované v rámci registru evidence smluv Města
Č. Brod.
 GDPR – ochrana osobních údajů ( příprava směrnice, konzultace J. Hába)
 Různé
 Vyhlášení Osobnosti roku 2017 města Č. Brod – návrhy za TJ: tým nohejbalistek za
výsledky na MS, v lize žen a MČR. Nominace zaslána.
 Oddíl tenisu: Jednání KRK oddílu tenisu s KRK TJ a ekonomkou.
T: do 8.2.
 Oddíl BK: informace o soustředění jiného oddílu v prostorách TJ. Pronájem za SH 275
Kč/ hod. Ubytování TJ nemůže poskytnout, protože nemá registrované ubytovací
zařízení.

Termín dalšího jednání VV TJ čtvrtek 8. 2. 2018 v klubovně SH.

Příprava VH
Zapsal: Pavel Janík
Ověřila: Marcela Chuchlová

Přílohy:

OSNOVA
zpráv oddílů do Výroční zprávy TJ za rok 2017
1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2017
2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,
3) Prostory pro činnost ( stav, granty, brigády)
4) Členská základna:
Věk

Počet členů

do 18 let
19 – 26 let
27 – 65 let
nad 65 let
Celkem

5) Přehled soutěží: výčet a umístění ( jednotné tabulky)
6) pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva
závěrečné tabulky

7) Akce pro veřejnost
8) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, zapsané spolky, sponzoři)

9) Stručný výhled činnosti na rok 2018

10) Fotodokumentace samostatně v souboru obrázky
( Text zpracovávejte v ARIAL 12, zarovnání do bloku, fotky nevkládejte do textu)

Zastoupení oddílů na VH: dle Stanov přepočet 1: 15 dle členské základny oddílu.
Oddíl

Počet členů Počet delegátů
( max. 5)

Atletika

205

5

ASPV

54

4

Basketbal

121

5

Biliard

6

1

Kopaná

9

1

Nohejbal

88

5

TOM

129

5

5

1

Tenis

244

5

Volejbal

25

2

Badminton

16

1

Celkem členů
v oddílech včetně
duplicit

902

35

Triatlon

Stav účtů: k 12.1.2018

