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

Tel. +420-720691893

http://www.tenis-cbrod.cz

Zápis z Valné hromady TO Slavoj Český Brod
ze dne 15. března 2018
Přítomni hosté:

Pavel Janík (TJ Slavoj)

1. VTO navrhl do mandátové komise Pavla Sobíška a Miroslava Kubelku. Mandátová komise
v tomto složení byla schválena všemi přítomnými.
2. VTO navrhl do návrhové komise Zdeňka Pučálku a Svatopluka Baumana. Návrhová komise
v tomto složení byla schválena všemi přítomnými.
3. Podle zprávy mandátové komise je přítomno 36 členů oddílu z celkového množství 80 členů
s oprávněním hlasovat. Valná hromada tedy není usnášení schopná.
4. Přítomnými členy byla odhlasována 15-ti minutová přestávka, po které začala nová schůze.
Mandátová i návrhová komise pokračovaly ve stejném obsazení, stav přítomných členů se
nezměnil. Valná hromada zasedá v omezeném režimu, nelze hlasovat o nových návrzích,
podaných na VH.
5. Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl Pavel Sobíšek (35-0-1).
6. Zprávu o sportovní činnosti v roce 2017 přednesl Martin Kratochvíl.
7. Návrh rozpočtu na rok 2018 přednesl Pavel Sobíšek (34-0-2).
8. Zprávu předsedy oddílu přednesl Vladimír Novák. Ten na konci svého projevu oznámil
rezignaci na funkci předsedy VTO ze zdravotních důvodů.
9. Zprávu revizní komise přednesl její předseda Ivan Chmelík.
10. VH schválila „Hrací řád“, výši příspěvků a brigádní povinnost členů oddílu pro rok 2018. Pouze
Jaroslav Kokeš upozornil na opomenutí v návrhu VTO na výši příspěvků v kategorii dospělých.
Připomínka byla zapracována do návrhu VTO. Pro všechny věkové kategorie se příspěvky pro
rok 2018 zvyšují o 100,- Kč. Cena za neodpracovanou brigádní hodinu se pro rok 2018 snižuje
o 100,- Kč (vše 36-0-0).
11. Jaroslav Kokeš navrhl, aby hosté, kteří si pronajímají dvorec ke hře, platili od 6. pronájmu
v rámci roku dvojnásobek navržené ceny za pronájem dvorce. Návrh byl odmítnut (4-26-6).
12. VH vyslechla příspěvek předsedy TJ Slavoj pana Pavla Janíka.
13. V diskuzi vystoupil Jaroslav Kokeš, který vznesl dotaz ohledně zavedení EET v kiosku oddílu
od 1. 4. 2018. Řídící schůze Jan Koc mu tlumočil poznámku obsluhy kiosku, že EET je již dnes
v provozu.
14. Na závěr schůze VH schválila toto usnesení (36-0-0).
15. Řídící schůze Jan Koc poté Valnou hromadu ukončil.
Zapsal: J. Koc
.
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