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 12. listopadu 2017
Přítomni:

Michal Blažek (MB), Jan Koc (JK), Martin Kratochvíl (MK), Vladimír Mlázovský
(VM), Vladimír Novák (VN), Zdeněk Pučálka (ZP), Pavel Sobíšek (PS)

Hosté:

Ivan Chmelík (RK)

Program:
1. V. Novák objednal bourání haly na sobotu 31. 3. 2018.
2. V. Novák informoval VTO, že pojištění haly je uzavřeno pro letošní sezónu.
3. V. Novák informoval o stavu předávání areálu, předávací protokol byl ze strany nového výboru
již podepsán, čeká se na podpis pana Kokeše.
4. M. Kratochvíl zajistí seznam trénované mládeže u trenérky L. Švejcarové do schůzky s rodiči
dne 26. 11. 2017.
5. Schůzka s rodiči trénované mládeže bude 26. 11. 2017 v 16:00 hod. Z. Pučálka vyrobí
pozvánku a vyvěsí ji do skříněk tenisového oddílu. Na schůzce seznámí M. Kratochvíl rodiče
s plánem činnosti práce s mládeží a poskytne rodičům veškeré informace.
6. Na schůzce je nutno doplnit u všech dětí rodná čísla, jednak z důvodu pojištění, ale asi i pro
možnost získání nějakých dotací.
7. Je možnost dočerpat dotace od města pro rok 2017 na turnaje o „Posvícenský koláč“ a
„Manželské páry“ (po 3.000,- Kč). Zajistí organizátoři s P. Sobíškem.
8. V. Novák a P. Sobíšek seznámili VTO se stavem předávání financí TO, přístup k účtu už je
proveden, čeká se na internetové bankovnictví.
9. EET pro ubytovnu je již v provozuschopném stavu, byla vyměněna nefunkční jednotka.
10. VTO informuje, že byl otevřen kiosek v klubovně pro členy oddílu.
11. Problémy s usnesením z Valné hromady ze dne 21. 10. 2017 jsou vyřešeny, text usnesení byl
zveřejněn na webu TO.
12. Pracovní smlouva pro správce TO pana J. Havlína je v řízení a bude v nejbližší době
podepsána. V. Mlázovský a Z. Pučálka vytipují nejdůležitější úkoly správce pro zimní období.
13. Je potřeba sundat plachty z oplocení a uklidit je do plechové boudy pro halu. Zajistí správce.
14. Z. Pučálka byl pověřen úkolem vyřešit nouzové osvětlení pro případ náhlého výpadku
elektrické energie v hale.
15. V. Novák informoval VTO o jednáních s paní Vorlickou ohledně ubytovny, jednání budou
pokračovat, jsou určité nejasnosti.
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16. J. Koc zjistí možnosti dodávky míčů od společnosti Amer Sports Czech Republic s.r.o. a cenu.
Bylo rozhodnuto o nutnosti objednat cca 13 krabic míčů.
17. VTO si dal úkol navrhnout do konce roku plán prací v areálu na rok 2018.
18. VTO zvolil na závěr jednání pana M. Blažka místopředsedou VTO (6-0-1).

Příští schůze bude 26. 11. 2017 v 15:00 hod.
Zapsal: J. Koc

Strana 2 (celkem 2)

