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 6. ledna 2022
Přítomni:

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

Omluveni: Michal Blažek, Pavel Sobíšek
Ivan Chmelík (RK)

Hosté:
Program:

1. VTO sděluje, že od 1. 1. 2022 platí v hale nové ceny. Ceník je k dispozici u správce a na
WEBu tenisu v sekci „Ke stažení“. V rezervačním systému jsou přepočteny i ceny
permanentek.
2. Ve věci reklamace vyúčtování spotřeby plynu s Bohemia Energy VTO ustoupil vzhledem k výši
rozdílu odečtu a předpokládané době vedení sporu.
3. Vzhledem k situaci s kioskem proběhnou zimní halové turnaje pouze s prodejem nápojů, dáme
informaci k turnajům na WEB.
4. Podle informací vedoucích družstev dospělých a mládeže máme hráče do všech soutěží.
5. Byly připraveny nové smlouvy pro správce, je to v řešení.
6. Do plánu investic na rok 2022 dáme pro TJ následující:







Nové oplocení dvorců 8 a 9
Rekonstrukce dvorců 6 a 7
Doplnění vybavení do ubytovny
Nová podlaha v klubovně,
Rekonstrukce pánských sprch
Nové druhé ponorné čerpadlo pro kropení dvorců

7. Zatékání z bytu do pánských toalet bylo vyřešeno.
8. Skládání haly je dojednáno na sobotu 26. 3. 2022. Zájemci se mohou hlásit u správce.
9. Objednáme 8 až 11 tun antuky podle dispozic správců a M. Kratochvíla.
10. Valná hromada tenisu se bude konat 17. 3. 2022 v 18 hodin v klubovně. VH je volební. Zájemci
o práci ve výboru se mohou hlásit u předsedy TO.
11. Valná hromada TJ se bude konat 21. 4. 2022 v 18 hodin u nás v klubovně. VH je volební. Za
tenis se uchází o nominaci do VV TJ pan V. Novák. Zájemci o zastupování TO na VH TJ se
mohou hlásit u předsedy TO.
12. VTO vyslovil spokojenost se spoluprací s panem L. Malátem na kondičních trénincích mládeže.
Budeme v tom pokračovat.
13. VTO objedná 10 kartonů míčů, zařídí pan J. Koc.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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