TJ Slavoj Český Brod – oddíl nohejbalu
Zápis ze schůze
dne 5. května 2017
Zahájení:
Pravidelná schůze VV nohejbalového oddílu byla svolána na 18:00 dne 5. 5. 2017
v klubovně na nových nohejbalových kurtech za sportovní halou TJ Slavoj Český
Brod panem MUC. Ing. Janem Sýkorou, předsedou oddílu nohejbalu.
Přítomni: MUC. Ing. Jan Sýkora (předseda), Tomáš Cibulka (místopředseda), Ing.
Martin Janík (zástupce dorostu), Ing. Lenka Cibulková (zástupce žen), Ing. Milan
Majer (zástupce pro jednání s TJ Slavoj),
Hosté: Marek Vedral (trenér starších žáků a mužů „A“), Lucie Vokáčová, DiS.
(ekonom TJ), Marcela Chuchlová (tajemník TJ), Marek Semerád (vedoucí týmu „C“),
František Bálek (trenér týmu „B“), Jan Vokáč ml. (zástupce mužů „A“)
A. Program schůze
•

Bod 1 – Vztah nohejbal vs. Slavoj

•

Bod 2 – Financování nohejbalového areálu

•

Bod 3 – Současný chod a výhled na chodu týmu mužů „B“

Program byl jednohlasně schválen v nezměněné podobě. (11 pro, 0 zdržel; 0
proti)

B. Projednávání jednotlivých bodů programu
•

Bod 1 Vztah nohejbal vs. Slavoj
ÚKLID
o Sálek Buddha – 200 Kč/hod (15% na správu, zbytek nohejbal)
▪ Slavoj bude provádět pravidelný úklid
▪ Při víkendovém využití salonku dětmi je potřeba udělat úklid
v rámci nohejbalu
o Spodní šatny a WC
▪ Úklid správce Slavoje při 1 zápase 150 Kč/zápas (2 šatny + 2
WC); 100Kč za 2 šatny, 4 šatny + WC 200 Kč/zápas
Návrh: WC dole bude přes týden zavřeno a bude zprovozněn
rezervační systém v rámci nohejbalu na stránkách TJ Slavoj

podobně jako hala. Dále bude povinnost vedoucích týmů
rezervovat svoje zápasy pro případný úklid.
VV návrh jednohlasně schválil.
•

Bod 2 Financování nohejbalového areálu
o Předseda klubu s Lucií Vokáčovou nastínili finanční situaci
z financování nového nohejbalového zázemí
▪ Celkem nohejbalové zázemí stálo 835 tis. Kč
▪ Zaplaceno 470 tis. Kč + 150 tis. Kč
▪ Zbývá doplatit 216 tis. Kč nohejbalovým klubem
Roční splátka bude pro nohejbal cca 21 tis Kč. Splátka je nutno doplatit do
10 let.
o Předseda shrnul současnou finanční situaci oddílu se závěrem, že je
potřeba dál šetřit a získávat další prostředky na zajištění chodu klubu.
Oficiální rozpočet realizace nohejbalových kurtů a zázemí bude součástí
přílohy zápisu.
Diskuze k bodu 2:
o František Bálek přednesl stížnost ohledně profinancování prostředků
na výstavbu kurtů a zázemí (kamery, zadávání zakázek firmám – tráva,
stromky apod.).
▪ Reakce M. Chuchlové nutnost kvůli dotaci multifunkčnost
hřiště.
▪ Reakce M. Majera – vysvětlení financování Fr. Bálkovi.
o Fr. Bálek zmínil důležitost vytvoření dohody (papírového dokumentu),
aby i po udržitelnosti hřišť byl pořád nohejbalový klub na stejném
místě i po případné změně vedení TJ Slavoj.
▪ Reakce M. Majera a M. Chuchlové, že nás technicky nelze
vyhodit z tohoto zázemí.
Návrh Fr. Bálka: M. Chuchlová se sejde s právníkem D. Ešnerem
ohledně možnosti zřízení dohody, aby nedošlo k negativnímu
dopadu (vyhození, zrušení chodu klubu atd.) na nohejbalový oddíl
popřípadě nohejbalové kurty.
Výsledek hlasování: 0 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.

•

Bod 3 Současný chod a výhled na chodu týmu mužů „B“
o Předseda přednesl návrh se zapojováním mládeže do týmu „B“
▪ Reakce Fr. Bálka – špatná docházka hráčů, kteří mají tvořit
stabilní jádro, je proto potřeba zapracovávat mládež postupně
▪ Reakce M.Vedrala – je možnost nechat hráče z týmu „A“, kteří
jsou tzv.„J“ k dispozici pro tým béčka.

Jednohlasně VV odsouhlaseno:
▪
▪
•

Jeden hráč z béčka (J. Král) bude hlídat mladší hráče, kteří se
budou účastnit zápasů mužů „B“
Je třeba zlepšit komunikaci mezi týmy áčka s béčkem.

Bod 4 Zapojení do chodu jednorázových akcí
o Každý vedoucí určí počet lidí, kteří budou potřeba na jednotlivé akce
o Pokud nebudou předem dobrovolně přihlášení lidé akce
VV návrh jednohlasně schválil.

C. Otevřené problémy
▪

Problém se hřištěm – nesprávně vsakuje vodu.

M. Majer začne sbírat podklady pro případnou reklamaci. Dále probíhala
diskuze ohledně postupů jak dále.
Finální návrh: Počkáme do léta, zda dle Sibery hřiště po 5 suchých dnech
při 20°C vyschne a pak bude mít správné vlastnosti, pokud ne, budeme
hřiště reklamovat.
VV návrh jednohlasně schválil.
▪

Problém s odtokem vody z multifunkčního hřiště

Finální návrh:
Jediné řešení úklidu vody z multifunkčního hřiště je pořízení válce.
VV návrh jednohlasně schválil.
D. Nové záležitosti
•
•

Předseda určil účastníky valné hromady TJ Slavoj
Vokáčová, Majer, Cibulka, Cibulková, Vokáč J. st., náhradník Vedral,
Janík, Semerád
VV návrh jednohlasně schválil.

•

Kamerový systém – počet lidí a ohlášení na příslušný úřad
VV návrh jednohlasně schválil

•

Popelnice na tříděný odpad a komunální odpad zajistí M.Chuchlová
VV návrh jednohlasně schválil

E. Program příští schůze
Program příští schůze bude věnován řešení problematiky dořešení chodu klubu na
nových kurtech a dále bude řešena vize klubu s mládeží.
VV návrh jednohlasně schválil

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 20:00 panem MUC. Ing. Janem Sýkorou.
Příští všeobecná schůze se bude konat v 19:00 v měsíci srpnu na nohejbalových
kurtech za halou TJ Slavoj.

Zápis vytvořil/vytvořila:

Ing. Martin Janík

Schválil/schválila:

MUC. Ing. Jan Sýkora

