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. května 2020
Přítomni:

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

Program:
1. VTO požaduje od všech oddílových trenérů seznamy trénovaných svěřenců, aby bylo možno
zajistit kontrolu placení příspěvků a odsouhlasit plnění povinností trenéra oddílu. Seznamy
musí obsahovat i vícenásobnou četnost tréninků jednotlivých svěřenců.
2. VTO připraví postup na kontrolu použití výrobních prostředků (dvorců), které používají trenéři
ke své výdělečné činnosti.
3. VTO konstatuje, že smlouva s trenérkou oddílu Markétou Slivovou je kompletní a podepsaná
oběma smluvními stranami.
4. Trenéři M. Blažek a M. Kratochvíl informovali VTO ohledně stížností Davida Losmana na oddíl,
jeho syn Matěj bude letos opět hrát za LTC Kolín. V. Novák bude jednat s panem Losmanem.
5. J. Koc informoval VTO o zadání soupisek pro soutěže družstev a dále sdělil, jak budou letos
probíhat mistrovská utkání. Vedoucí družstev už byli informováni mailem.
6. J. Koc informoval VTO ohledně požadavku ČTS na nutnost zajištění lékařských prohlídek
všech hráčů, kteří budou nastupovat za náš oddíl v mistrovských utkáních. Sankce za
nesplnění této povinnosti je vypsána na 200,- až 5.000,- Kč.
7. VTO bude řešit některé důležité sponzory našeho oddílu, zajistí M. Blažek.
8. VTO rozhodl, že správci budou mít za měsíc duben už normální mzdy včetně některých
doplatků za část března.
9. VTO apeluje na správce, aby prováděli osvětu u nově příchozích zájemců o hru a nabízeli jim
možnost členství v TJ, případně i jen členství pro jejich mladé potomky.
10. Stavění haly pro příští zimní sezónu bylo odsouhlaseno dodavatelskou firmou na 17. 10. 2020.
11. Správci zajistí vložení všech informací o hrajících osobách do rezervačního systému TO,
abychom měli k dispozici podklady pro účetnictví TO.
12. Vyrovnání za nevyužité hodiny v zimní sezóně 2019/2020 stále probíhá.
13. Pánové Vedral Marek a Cibulka Tomáš dostali od VTO 4 hrací hodiny zdarma za pomoc při
skládání haly dne 18. 4. 2020.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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