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 19. března 2019
Přítomni:

Jan Koc, Martin Kratochvíl, Vladimír Mlázovský, Vladimír Novák, Pavel Sobíšek

Omluveni: Michal Blažek, Zdeněk Pučálka
Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Pavel Janík (VV TJ Slavoj), Lucie Vokáčová (správa TJ)

Program:
1. Pavel Janík a Lucie Vokáčová přednesli stížnost na kvalitu práce správce ubytovny pana Jiřího
Havlína, která se týkala opakovaných problémů ohledně měsíčního vyúčtování.
2. Lucie Vokáčová dále informovala VTO o nezaplacených fakturách, o kterých ovšem VTO nemá
žádné informace. Vladimír Novák navrhl řešení, aby kopie všech vystavovaných faktur na TJ
Slavoj, které se týkají oddílu tenisu, byly zasílány také předsedovi oddílu tenisu. Zástupci TJ
Slavoj vyslovili souhlas.
3. Pavel Janík požadoval plán oprav oddílu tenisu na rok 2019. Ten již byl předán paní
Chuchlové. Předseda pan Novák zajistí přeposlání emailu také panu Janíkovi.
4. Lucie Vokáčová oznámila, že počínaje letošním rokem zdražuje TJ Slavoj „členské příspěvky“
o 100%, tj. na 300,- Kč za mládež a důchodce a 600,- Kč za ostatní dospělé členy. VTO na
základě této informace rozhodl o zvýšení příspěvků, které navrhne na Valné hromadě ke
schválení členské základně.
5. Lucie Vokáčová oznámila, že historický dluh na ubytovně se pohybuje kolem 110.000,- Kč.
VTO se pokusí tuto situaci řešit, bude společně s TJ hledat řešení na odpis těchto pohledávek.
6. Pavel Janík vznesl námitku ohledně bodu 10. z pozvánky na Valnou hromadu 2019. Situace se
vyjasnila, týká se interního udělování titulu „Čestný člen tenisového oddílu“ (ne čestný člen TJ
Slavoj). Protože VTO nedohledal v usneseních z Valných hromad TO ani zápisů z výboru TO
za období 2010 až 2018 žádný záznam ohledně udělení titulu „čestný člen“, konstatuje, že
stahuje z Valné hromady návrh na odebrání titulu „čestný člen“ panu Jaroslavu Kokešovi,
neboť není čestným členem, a dále v souladu s názorem pana Pavla Janíka konstatuje, že pan
Jaroslav Kokeš dluží tenisovému oddílu 1.500,- Kč za příspěvky za rok 2018.
7. VTO se dále zabýval přípravou Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2019
v 18:30 hod.
8. Máme žádost o umožnění tenisového soustředění oddílu TJ Solidarita Praha v termínu 15. až
20. 7. 2019, počet osob 10 dětí + 2x dozor, zařídíme včetně ubytování na ubytovně.

Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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