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

http://www.tenis-cbrod.cz

Zápis ze schůze výboru TO Slavoj Český Brod
ze dne 7. října 2021
Přítomni: Martin Kratochvíl, Vladimír Novák, Zdeněk Pučálka, Pavel Sobíšek
Omluveni: Michal Blažek, Jan Koc, Vladimír Mlázovský
Hosté:
Ivan Chmelík (RK)
Program:
1. VTO vzal na vědomí, že veškeré požadavky trenérů na halu byly vyřešeny a uspokojeny.
2. Problém s automatikou technologie haly bude řešen servisním technikem fy. Calypso dne
9. 11. 2021.
3. VTO vzal na vědomí nové smlouvy na dodavatele elektřiny a plynu uzavřené pro celou TJ.
S ohledem na razantní navýšení cen elektřiny a plynu, ale při neznalosti nových cen od
dodavatele z důvodů denního nákupu na burze, rozhodl VTO, že počká na listopadové a
prosincové faktury od nového dodavatele. TJ zajišťuje informace o měsíční fakturaci od nového
dodavatele. Následně propočítáme cenový dopad a případně upravíme ceny v hale a ubytovně
pro rok 2022.
4. VTO čeká na vyúčtování od předchozího dodavatele Bohemia Energy, včetně započtení
zaplacených záloh
5. VTO přijal již v průběhu měsíce října několik opatření ke snížení spotřeby elektřiny a plynu
v areálu. Jedná se o instalaci ledkových svítidel s pohybovým čidlem, nainstalování termostatu
na ubytovně a snížení teploty v hale.
6. Pan Sobíšek informoval, že byly proplaceny všechny požadavky na úhradu startovného
závodních hráčů na turnajích v letní sezóně. Pro zimní období platí, že bude proplaceno
startovné z osmi turnajů.
7. V rozhlasové kabině byla opravena zvuková technika na ozvučení areálu.
8. Průběžně je prováděno zazimování venkovního areálu tenisu. Na jaro je po dohodě se
zahradnictvím odložena výsadba nových stromů a keřů.
9. VTO zatím pozastavuje opravy/úpravy plánované na zimní období. Pokračování těchto
plánovaných činností bude řešeno v návaznosti na analýzu dopadů zvýšení cen za energie na
rozpočet TO.
10. VTO děkuje za nezištnou pomoc při úpravách areálu panu Babainovi a Mlázovskému.
11. Na základě upozornění od VV TJ provede pan Pučálka aktualizaci skříňky u sportovní haly.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: V. Novák
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