Tenisový oddíl Slavoj Český Brod
Sokolská 894, 282 01 Český Brod

Tel. +420-720691893

http://www.tenis-cbrod.cz

U s n e s e n í
z Valné hromady č. 1 tenisového oddílu Slavoj Český Brod
konané dne 4. března 2020 v Českém Brodě

Valná hromada
I. Schopnost k usnášení
a) V čase 18:30 bylo přítomno pouze 20 členů z celkového počtu 72 členů
s právem hlasovat na Valné hromadě.
b) Bylo navrženo vyčkat 15 minut a poté udělat 2. valnou hromadu, tentokrát
s možností projednání pouze těch bodů, které byly uvedeny na pozvánce.
c) Valná hromada návrh schválila všemi přítomnými hlasy.

za návrhovou komisi Vladimír Mlázovský v.r., Pavel Svoboda v.r.

Zapsal: Vladimír Mlázovský
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U s n e s e n í
z Valné hromady č. 2 tenisového oddílu Slavoj Český Brod
konané dne 4. března 2020 v Českém Brodě

Valná hromada
I. Zvolila
a) Mandátovou komisi ve složení: Vladimír Mlázovský, Pavel Svoboda (pro 21
– proti 0 – zdržel se 0).
b) Návrhovou komisi ve složení: Jan Koc, Miroslav Kubelka (21 – 0 – 0).

II. Bere na vědomí
a) Zprávu o sportovní činnosti tenisového oddílu za rok 2019, kterou
přednesl pan Martin Kratochvíl.
b) Zprávu předsedy oddílu, kterou přednesl pan Vladimír Novák.
c) Zprávu revizní komise za rok 2019, kterou přednesl pan Ivan Chmelík.

III. Schvaluje
a) Zprávu o hospodaření tenisového oddílu za rok 2019, kterou přednesl pan
Pavel Sobíšek (21 – 0 – 0).
b) Návrh rozpočtu tenisového oddílu na rok 2020, který přednesl pan Pavel
Sobíšek (21 – 0 – 0).
c) Hrací řád, který je ve stejném znění jako v roce 2019, a byl zveřejněn ve
skříňkách tenisového oddílu a na internetových stránkách (23 – 0 – 0).
d) Výši členských příspěvků, brigádnické povinnosti a ceny za pronájem
dvorců na rok 2020. Tyto dokumenty budou rovněž zveřejněny ve
skříňkách tenisového oddílu a na internetových stránkách (24 – 0 – 0).
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IV. Diskuze
a) Pan David Losman vznesl dotaz ke zprávám o hospodaření a rozpočtu, co
se skrývá pod pojmem „Cestovné“. Dotaz zodpověděl předseda oddílu.
b) Pan Milan Homola měl připomínku k pásu jemného štěrku u plotu dvorce
č. 1, aby se při síťování dvorce neroznášel štěrk na antuku. Vyřeší správci.

V. Hlasování o usnesení
Oddíl má celkem 72 členů s právem hlasovat na Valné hromadě.
Dle zprávy mandátové komise bylo na začátku Valné hromady přítomno
21 členů starších 18 let včetně. Postupně v průběhu jednání dorazili ještě 2 a
1 člen. V tomto okamžiku je přítomno 24 členů s hlasovacím právem.
Pro 24, proti 0, zdržel se 0.

VI. Přílohy usnesení
a) Program Valné hromady
b) Příspěvky, brigády, ceny za pronájem dvorce pro rok 2020
c) Hrací řád pro rok 2020

za návrhovou komisi Jan Koc v.r., Miroslav Kubelka v.r.

Zapsal: Jan Koc
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Pozvánka

Výbor tenisového oddílu si Vás dovoluje pozvat
na

VALNOU

HROMADU

která se koná

ve středu 4. března 2020 v 18:30 hod
v klubovně tenisového areálu.

Za výbor tenisového oddílu Vás zve

Vladimír Novák, předseda

Program
1. Volba mandátové komise
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 (Pavel Sobíšek)
4. Zpráva o závodním tenise (Martin Kratochvíl)
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 (Pavel Sobíšek)
6. Zpráva předsedy oddílu (Vladimír Novák)
7. Zpráva Revizní komise (Ivan Chmelík)
8. Zpráva zástupce výboru TJ Slavoj
9. Projednání návrhu hracího řádu pro rok 2020 (včetně ceny za dvorec)
10. Projednání návrhu VTO na výši příspěvků a brigádnických hodin člena
11. Diskuze
12. Přestávka s občerstvením
13. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení z VH
14. Závěr
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PŘÍSPĚVKY – BRIGÁDY – NÁJMY - 2020
I. Platby na účet
1.

Pro veškeré platby bankovním převodem použijte číslo účtu: 27-0425397349/0800.

II. Příspěvky
1.

Mládež od 3 do 5 let .............................................................................................. 700,- Kč

2.

Mládež od 6 do 9 let .............................................................................................. 900,- Kč

3.

Mládež od 10 do 14 let ........................................................................................ 1400,- Kč

4.

Dorost od 15 do 18 let a studující do 24 let......................................................... 1900,- Kč

5.

Dospělí ................................................................................................................. 3200,- Kč

6.

Důchodci od roku, kdy dosáhnou 63 let .............................................................. 1900,- Kč

7.

Člen výboru, čestný člen ............................................................................................ 0,- Kč

8.

Nehrající člen oddílu (hru si platí jako host) .......................................................... 900,- Kč

9.

Sponzor – individuálně dle výše daru, rozhoduje výbor TO

III. Brigády – je možno zaplatit za cenu 200,- Kč za hodinu
1.

Mládež do 9 let ......................................................................................................... 0 hodin

2.

Mládež od 10 do 14 let ............................................................................................. 5 hodin

3.

Dorost od 15 do 18 let .............................................................................................. 8 hodin

4.

Dospělí ...................................................................................................................... 8 hodin

5.

Důchodci od roku, kdy dosáhnou 63 let ................................................................... 0 hodin

6.

Ženy od 18 let............................................................................................................ 0 hodin

7.

Člen výboru, čestný člen ........................................................................................... 0 hodin

8.

Sponzor – individuálně dle výše daru, rozhoduje výbor TO

IV. Pronájem dvorce (host)
1.

Ve dvouhře .......................................................................................................... 120,- Kč / hodinu

2.

Ve čtyřhře.............................................................................................................. 60,- Kč / hodinu

3.

Za každou další započatou půlhodinu platí polovinu z výše uvedené sazby

V Českém Brodě dne 4. března 2020
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HRACÍ ŘÁD TENISOVÉHO ODDÍLU
I.
Všeobecná ustanovení
1. Každý hráč a zájemce o hru je povinen se seznámit a řídit se tímto hracím řádem, pokyny
správce, členů výboru klubu a při konání turnaje též ředitele turnaje.
2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků, splnění brigádnické povinnosti
nebo uhrazení neodpracovaných brigádnických hodin. Hosté mají právo na hru v případě, že
zaplatí za pronájem dvorce.
3. Při nedodržování tohoto hracího řádu, může být člen klubu nebo host vykázán, a to bez nároku
na vrácení hracího poplatku, správcem z dvorce s tím, že do doby, než jeho přestupek projedná
výbor klubu, mu nebude umožněn přístup na dvorce. Nedodržování hracího řádu může výbor
trestat sankcemi, počínaje napomenutím, peněžitou pokutou a případně i návrhem Valné
hromadě na vyloučení z tenisového klubu. Na přestupky má povinnost upozornit správce a
členy výboru každý člen klubu.
4. Klub neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.
5. Výbor klubu je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento hrací řád a změny zveřejnit.

II.
Obsazování dvorců
1. Hráči musí dodržovat týdenní rozvrh dle rezervačního systému na dvorcích nebo pokynů
správce. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto rozvrhu povoluje výbor klubu.
2. Hrací doba je od 8:00 do setmění a je stanovena na všech dvorcích na 90 minut pro dvouhru a
90 minut pro čtyřhru, a to včetně závěrečné úpravy dvorce. Výjimku tvoří dvorce, které jsou
vyčleněny pro trénink členů závodních družstev nebo jsou pronajaty ke komerčním tréninkům.
Na tréninkových dvorcích mají vždy přednost závodní hráči.
3. Tenisové dvorce se rezervují online v rezervačním systému po registraci nebo telefonicky u
správce, který zajistí vložení do rezervačního systému.
4. Rezervaci může objednatel zrušit bez sankce nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem. V
případě pozdějšího zrušení rezervace zaplatí objednatel sankci ve výši 25% aktuální hodinové
sazby pro veřejnost a to nejpozději do následného hraní. Pokuta se platí u správce klubu proti
registrovanému dokladu. V případě nezaplacení pokuty, nebude objednatel správcem vpuštěn
na dvorec.
5. V případě, že se objednatel nedostaví na objednaný termín, je povinen zaplatit pokutu ve výši
50% aktuální hodinové sazby pro veřejnost a to nejpozději do jeho následného hraní. Pokuta se
platí u správce klubu proti registrovanému dokladu a peníze jdou do pokladny klubu. V případě
nezaplacení pokuty nebude objednatel správcem vpuštěn na dvorec.
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6. Sejde-li se v jeden čas více zájemců o hru, platí toto pořadí pro obsazení dvorce:
a) člen klubu
b) sponzor
c) host (pronájem dvorce)
d) mládež klubu
7. Členové klubu si rezervují dvorce bezplatně, hosté platí za pronájem dvorců plnou výši
stanoveného hracího poplatku, hosté člena klubu pak platí za pronájem dvorce ½ částky z
tohoto poplatku.
8. Závodní hráči A mužstva dospělých, kteří jsou na soupisce mužstva pro příslušný rok, mohou
trénovat se sparingpartnerem – nečlenem klubu, a to s hráčem srovnatelné nebo vyšší
výkonnosti. Pro hru se sparingpartnerem se uplatňuje běžný rezervační režim.
9. V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena.

III.
Rozdělní dvorců
1. Mládež, kterou tvoří základna, žáci a dorost, má přednostně vymezené tréninkové hodiny
v rezervačním systému na dvorcích č. 1, 2, 3, 4, 8 a 9. Tyto dvorce se přednostně obsazují hrou
s trenéry, závodními hráči a komerčními tréninky.
2. Dospělí závodní hráči mají přednostně vymezené tréninkové hodiny v rezervačním systému na
dvorci č. 1.
3. Rekreační hráči mají přednostně vymezené hodiny v rezervačním systému na dvorcích č. 5, 6 a
7.
4. Závodní hráči a mládež mají přístup na tyto dvorce pouze po souhlasu správce.
5. V případě nesrovnalostí je správce nebo člen tenisového výboru oprávněn rozhodnout o
přidělení dvorce, korekci v rezervačním systému nebo odmítnutí přidělení dvorce.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce. Hráči mohou hrát na dvorci jen ve vhodném
tenisovém oděvu a obuvi. Během hry nesmí hráč obtěžovat ostatní hráče svými hlasitými nebo
vulgárními projevy. Hráči jsou povinni před hrou dvorec řádně nakropit a po skončení hry
dvorec urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem po celé jeho ploše. Po
ukončení hracího dne správce zajišťuje dvorce na noc.
2. Členové klubu i hosté jsou povinni všestranně chránit zařízení tenisového areálu, udržovat
pořádek a čistotu na dvorcích, v šatnách, na WC i v ostatních prostorách tenisového areálu.

V Českém Brodě dne 4. března 2020
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