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 28. února 2019
Přítomni:

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

Omluveni: Michal Blažek
Ivan Chmelík (RK)

Hosté:
Program:

1. VTO se zabýval přípravou na Valnou hromadu (VH), která je plánována na čtvrtek 28. 3. 2019
v 18:30 hod v klubovně. Po vyslechnutí analýzy pana Chmelíka ohledně zvýšení cen energií a
ovlivnění nákladů VTO rozhodl o tom, že předloží účastníkům VH ke schválení následující
dokumenty:





Hrací řád pro rok 2019 beze změn oproti roku 2018
Výši příspěvků pro rok 2019 beze změn oproti roku 2018
Brigádnickou povinnost členů pro rok 2019 beze změn oproti roku 2018
Ceník pro zájemce o hru z řad nečlenů oddílu (pronájem dvorce) pro rok 2019 beze změn
oproti roku 2018

2. Smlouvy mezi VTO a oddílovými trenéry budou uzavírány pro rok 2019 za stejných podmínek
jako v roce 2018.
3. VTO rozhodl ve věci kvality dvorců tak, že zavoláme zástupce firmy Sibera na zhodnocení
stavu dvorců 1 až 3, zda je v pořádku vystouplá škvára, a případně budeme požadovat opravu
v rámci záruční doby. Dále se zeptáme, co je možné dělat s dvorci 6 a 7 jiného, než je nechat
znovu kompletně postavit. Zatím po zbourání haly plánujeme zapůjčení hrabacího stroje
z Poděbrad, práce bude řídit Martin Kratochvíl.
4. Máme od fy. Calipso potvrzeno bourání haly na 30. 3. 2019, VTO prosí zájemce o brigádu, aby
se hlásili u správce areálu. Vladimír Novák zajistí u fy. Calipso revizi technologie a případnou
generální opravu.
5. Schůzka zástupců VTO s vedoucími družstev mládeže proběhne v týdnu po jarních
prázdninách, zajistí Martin Kratochvíl.
6. V týdnu od 4. do 10. 3. 2019 budeme provádět mytí vnitřku haly.
7. Stará světla z haly postupně použijeme na ubytovně, zajistí Vladimír Mlázovský a Zdeněk
Pučálka.
8. VTO schválil pracovní verzi výroční zprávy za rok 2018, kterou zpracovává Zdeněk Pučálka
pro VV TJ Slavoj.
9. Do konce března je termín na kácení stromů. Vladimír Novák přivede odborníka, který nám
poradí, co pokácet a co vysadit s ohledem na vzhled areálu a potřeby oddílu.
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10. Byl uveden do provozu nový telefon na správce ubytovny. Telefonní čísla tedy jsou:



Správce areálu:
Správce ubytovny:

+420-720691893
+420-724192668

11. Objednání míčů pro jarní část sezóny zajistí Jan Koc. Zatím se jedná pouze o míče pro
soutěže dospělých („A“ družstvo Australian Open, „B“ družstvo US Open) a pro rekreanty a
nájmy.

Příští schůze bude svolána operativně v týdnu od 10. do 17. 3. 2019.
Zapsal: J. Koc
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