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 5. dubna 2018
Přítomni:

Michal Blažek, Jan Koc, Martin Kratochvíl, Vladimír Mlázovský, Vladimír Novák,
Zdeněk Pučálka, Pavel Sobíšek

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Jiří Picek (RK)

Program:
1. Michal Blažek informoval o podpisu smlouvy na dobu určitou mezi TJ Slavoj a panem
Jaroslavem Bekem, který bude do konce roku 2018 působit jako hlavní správce TO.
2. VTO revokoval „stanovení ceny za pronájem klubovny“ z bodu 5 zápisu ze schůze výboru TO
ze dne 4. 3. 2018 a z bodu 2 zápisu ze schůze výboru TO ze dne 19. 3. 2018 takto:
 Klubovna tenisového oddílu slouží jako společenská místnost pro členy oddílu a jejich
hosty. O jejím využívání rozhoduje VTO.
3. VTO pověřil Vladimíra Nováka objednáním odborné pomoci pro stavění a bourání haly na
zimní sezónu 2018/19 v následujících termínech:
 Stavění haly v sobotu 6. 10. 2018
 Bourání haly v sobotu 6. 4. 2019
4. VTO pověřil Zdeňka Pučálku zakoupením klínových řemenů pro motorový pohon
vzduchotechniky v hale.
5. Jan Koc obdržel od vedoucích závodních družstev návrh všech soupisek pro soutěže družstev
v sezóně 2018 a zadá je do IS ČTS.
6. Jan Koc informoval VTO o rozdělení míčů na soutěže mládeže a upozornil na to, že je potřeba
poslat po 13 pixlách (52 míčů) na okresní přebory 21. – 23. 4. 2018 do Kolína (dospělí, dorost)
a Žíželic (žactvo).
7. V areálu probíhá rekonstrukce dvorců 6 a 7.
8. VTO stanovil termín pro spuštění letní sezóny na 14. 4. 2018. Do té doby je nutno dvorce kropit
a válcovat. Žádáme členskou základnu o brigádní výpomoc (plnění brigádní povinnosti).
9. Předseda RK Ivan Chmelík poděkoval VTO za zaslání odpovědí na dotazy RK ke kauze
"Kiosek" a zároveň informoval, že RK bude řešit druhý podnět pana Kokeše, kterým je
"Prověrka čerpání hodin v hale za celé zimní období 2017 - 2018.". V této souvislosti RK
požádala VTO o předání relevantních podkladů z rezervačního systému a informací o
úhradách za pronájem kurtů v hale (za trenéry, permanentky i "ad-hoc" objednávky).
10. Ve středu 11. 4. 2018 v 19:00 proběhne v klubovně TO schůzka trenérů oddílu za účelem
dohody o rozdělení dvorců pro trénink mládeže.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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