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 31. ledna 2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK)

Program:
1. Vladimír Novák informoval VTO o schůzce se zástupci VV TJ Slavoj. Schůzka proběhla
z iniciativy VV TJ v pondělí 28. 1. 2019 a zúčastnili se jí za tenisový oddíl Vladimír Novák a
Pavel Sobíšek. Zástupci VV TJ vznesli stížnosti na dle jejich názoru chybnou obsluhu
rezervačního systému (RS) ze strany VTO a správců TO. VTO konstatuje, že rezervační
systém je obsluhován v souladu s Hracím řádem a případné nesrovnalosti již byly vyřešeny
s dodavatelem rezervačního systému. VTO pro příště vyzývá VV TJ, aby se jeho zástupci
dostavili na jednání VTO a zde konkrétně a písemně přednesli své připomínky. VTO též vyzývá
všechny dosud anonymní stěžovatele, kteří docházejí na sekretariát TJ Slavoj, aby se nebáli
obrátit se svými připomínkami přímo na VTO.
2. Vladimír Novák informoval VTO o plánovaném kurzu první pomoci, který proběhne dne
11. 3. 2019 v 18:00 hod v klubovně nohejbalu. Z oddílu tenisu se zatím hlásí pánové
M. Blažek, I. Chmelík a M. Kratochvíl.
3. Vladimír Novák informoval VTO o plánované výstavbě povrchu vozovky v ulici Na Bělidle, která
má začít 11. 2. 2019 a potrvá zřejmě do letních měsíců.
4. VTO obnovil potřebné dohody o provedení práce a pronájmu kiosku.
5. VTO se zabýval úpravou ceny za pobyt na ubytovně a zadal vypracování rozboru vlivu zvýšení
cen energií a inflace. O ceně se rozhodne v nejbližším možném termínu
6. VTO se zabýval kontrolou čistoty na ubytovně a konstatoval, že úklid podlahy a sociálního
zařízení musí správce ubytovny zajistit i v době, kdy není přítomen v areálu.
7. VTO objedná na návrh Martina Kratochvíla 11 tun antuky na jarní úpravu dvorců.
8. Jan Koc informoval VTO o registracích závodních hráčů a o přihlášených družstvech do
soutěží. Mimo účast dospělých ve II. lize budeme pořádat oblastní přebor dorostenců v termínu
18. – 20. 4. 2019 a získali jsme i turnaj kategorie „B“ muži v termínu 3. – 6. 8. 2019.
9. VTO rozhodl o rozdělení telefonních čísel pro správce areálu a správce ubytovny. Telefon
správce ubytovny bude mít tento správce u sebe a telefon správce areálu bude zůstávat ve
správcovně. Jan Koc zařídí na správě TJ Slavoj převedení obou SIM karet na účet k O2 TV.
10. Na jaře musíme kromě pokácení starých a suchých stromů provést zasazení mladých porostů,
nejlépe jehličnanů. VTO zajistí konzultaci s odborníkem na zahradnictví.
Příští schůze bude 28. 2. 2019 v 18:30 v klubovně TO.
Zapsal: J. Koc
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