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 13. května 2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Jaroslav Bek (správce)

Program:
1. Vzhledem k nahlášeným stížnostem z ubytovny ohledně nočního obtěžování vyměníme vložky
ve vchodových dveřích ubytovny.
2. Na ubytovně urychleně dokončíme rekonstrukci „bytu“ v 1. patře, tj. vymalování, vybavení
novým nábytkem (postele, skříně), vyhození starého nábytku a koberce, položení nového
linolea do zadního pokoje, generální úklid. Vše do pátku 17. 5. 2019.
3. VTO rozhodl o úpravě cen na ubytovně.



Ubytování na 1 až 3 noci (za lůžko a noc) ............................................................ 250,- Kč



Ubytování na 4 a více noci (za lůžko a noc) ......................................................... 200,- Kč



Ubytování na měsíc a více (za lůžko a noc).......................................................... 160,- Kč



Ubytování na 1 až 3 noci (za lůžko a noc, samostatný pokoj) ............................. 400,- Kč



Ubytování na 4 a více noci (za lůžko a noc, samostatný pokoj)........................... 350,- Kč



Ubytování na měsíc a více (za lůžko a noc, samostatný pokoj) ........................... 270,- Kč

4. VTO schválil ceny uvedené v bodu 3 s platností od 1. 6. 2019. (7-0-0)
5. U krátkodobých nájmů bude platba předem, u dlouhodobých nájmů u samoplátců bude
složena před ubytováním kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu.
6. Končí praxe s odpočtem ceny za odjezd na víkend nebo dovolenou. Buď bude ubytování
ukončeno (pokoj vystěhován) a poté znovu zahájeno včetně vší administrativy nebo se platí
kontinuálně (včetně doby mimo ubytovnu).
7. Bude provedena kontrola lůžkovin a dohodnuto chemické čištění, dohodne Vladimír Novák.
8. VTO informuje členskou základnu, že část vybraných příspěvků, která nám nezůstává a
odevzdává se na TJ Slavoj, byla na VH TJ Slavoj dne 23. 4. 2019 zvýšena se zpětnou
platností o 100% a činí pro letošní rok 72.900,- Kč. Slavoj to počítá z loňské členské základny.
9. O víkendu 18. a 19. 5. 2019 pořádáme oblastní přebor dorostenců a budou v areálu potřeba
oba správci.
10. Ceny pro oblastní přebor dorostenců vyzvedne u Leoše Fialy na Štvanici Zdeněk Pučálka.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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