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 21. ledna 2021
Přítomni:

Michal Blažek,
Pavel Sobíšek

Jan Koc,

Martin Kratochvíl,

Vladimír Novák,

Zdeněk Pučálka,

Omluveni: Vladimír Mlázovský
Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Jiří Havlín (správce)

Program:
1. VTO bere na vědomí, že zatím nejsou k dispozici ani předběžné výsledky tenisu a ubytovny za
rok 2020. Po jejich obdržení budeme analyzovat a jednat s TJ. Členové výboru budou písemně
informováni.
2. VTO rozhodl, že se pokusíme získat dotaci na rekonstrukci dvorců 6 a 7 včetně oplocení.
Rekonstrukci dvorců budeme určitě provádět na začátku sezóny (6-0-0).
3. VTO děkuje všem sponzorům za jejich finanční i nefinanční dary za rok 2020.
4. Bylo rozhodnuto o objednávce antuky na jarní úpravy dvorců. Správce pan Havlín byl pověřen
objednáním.
5. VTO byl informován panem Novákem o nových smlouvách správců pro rok 2021.
6. Pan Koc informoval o přihláškách družstev do soutěží a turnajů do LTL pro rok 2021.
7. VTO rozhodl o termínu skládání haly v sobotu 27. 3. 2021 s náhradním termínem 10. 4. 2021.
O přesném termínu, potvrzeném firmou Calypso, budeme informovat. Prosíme zájemce o
pomoc, aby se hlásili u správce areálu (osobně, telefonem, mailem, …).
8. Valná hromada tenisového oddílu byla naplánována na čtvrtek 25. 3. 2021 od 18:30 hodin
v klubovně TO.
9. VTO rozhodl ohledně výše příspěvků, brigád, ceny za hodinu neodpracované brigády a nájmu
za dvorec. Vše zůstává ve stejné výši, jako v roce 2020. Rozpis bude k dispozici na WEBu
v sekci „Ke stažení“ (6-0-0).
10. VTO rozhodl, že vzhledem ke zjištěné závadě na odpadu v kuchyňce kiosku se současně
s opravou provede úplná rekonstrukce kuchyňky (6-0-0).
11. Ubytovna oddílu je téměř plně obsazena, VTO pověřil správce a předsedu jednáním s dlužníky.
12. Zprávu oddílu tenisu pro VH TJ Slavoj zpracuje Zdeněk Pučálka.
13. Hala je stále nařízením vlády ČR uzavřena.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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