Tenisový oddíl Slavoj Český Brod
Sokolská 894, 282 01 Český Brod

Tel. +420-720691893

http://www.tenis-cbrod.cz

Zápis ze schůze výboru TO Slavoj Český Brod
ze dne 26. listopadu 2017
Přítomni:

Michal Blažek (MB), Jan Koc (JK), Martin Kratochvíl (MK), Vladimír Mlázovský
(VM), Vladimír Novák (VN), Zdeněk Pučálka (ZP), Pavel Sobíšek (PS)

Hosté:

Jiří Picek (RK)

Program:
1. Vladimír Novák informoval ohledně předávacího protokolu k areálu tenisu - podepsáno.
2. Dne 21. 11. 2017 proběhla kontrola z hygieny na ubytovně. Do 5. 12. 2017 máme dodat
časový rozvrh na provedení prací na ubytovně (malování kuchyně).
3. Osvětlení v hale na dvorci č. 7 bylo opraveno výměnou 5 zářivkových těles.
4. VTO rozhodl o tom, že na noc se budou zamykat sociální zařízení a šatny.
5. Vladimír Novák, Vladimír Mlázovský a Pavel Sobíšek provedli prohlídku ubytovny a dohodli
s ubytovanými, že sepíší seznam závad na pokojích a svých přání k vylepšení úrovně
ubytování. VTO to vyhodnotí a bude to řešit.
6. Na ubytovně budou sepsány nové smlouvy se všemi ubytovanými, připravuje Pavel Sobíšek.
7. Vladimír Novák informoval VTO, že prostudoval revizní zprávy, a zatím jsou všechny revize
platné.
8. VTO řešil finanční ohodnocení a novou pracovní smlouvu pro správce areálu tenisu. Do konce
zimní sezóny bude 2. správcem Martin Kratochvíl. Trvá nutnost zajištění 2. správce na letní
sezónu.
9. VTO bude jednat s paní Terezou Šimůnkovou ohledně provozování kiosku po celý rok 2018.
Paní Šimůnková zajistí kiosek už na Vánoční turnaje 2017.
10. Školení „Office 365“ na TJ Slavoj dne 12. 12. 2017 v 17:00 se za oddíl tenisu zúčastní Vladimír
Novák, Pavel Sobíšek a Jan Koc.
11. Zdeněk Pučálka informoval, že jsou objednány 2 zdroje nouzového osvětlení do haly.
12. VTO souhlasil s pronájmem klubovny oddílu panu Vladimíru Novákovi na 31. 12. 2017 (6-0-1).
13. VTO přeje všem členům oddílu klidné a spokojené prožití vánočních svátků, radost pod
stromečkem a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2018.

Příští schůze bude předběžně 7. 1. 2018 v 15:00 hod.
Zapsal: J. Koc
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