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 21. února 2022
Přítomni:

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

Omluveni: Michal Blažek
Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Zuzana Fořtová, Martin Vlasák

Program:
1. Předseda VTO informoval o vývoji v oblasti zvýšení cen energií. Od 10. ledna jsme přešli od
DPI k dodavateli EPET s plynem i elektřinou. Obdrželi jsme první fakturu za 22 dní ledna
(plyn), elektřina stále chybí. Obdrželi jsme vyrovnání plateb od DPI za dobu zhruba od poloviny
října 2021 do 10. ledna 2022. Cena plynu u DPI byla 2,8x vyšší než původní cena. Cena
elektřiny 1,8x vyšší než původní cena. U nového dodavatele jsou ceny dle burzy. Cena za
leden byla u plynu 2,2x vyšší než cena obvyklá na jaře. VTO přes TJ reklamuje chybný odečet
DPH od dodavatele DPI.
2. VTO vzal na vědomí informaci, že tenis splatil všechny závazky po vyúčtování k DPI. Tenis
použil k splacení veškeré příjmy z haly a dotoval halu do současnosti cca 200.000,- Kč.
3. VTO na základě rozboru finanční situace rozhodl o provozování haly až do konce plánovaného
období, tj. do 25. 3. 2022. (6-0-0). V letošním roce kvůli cenám energií bude provoz haly
ztrátový minimálně o finanční dotaci na provoz.
4. Valná hromada se bude konat v klubovně TO ve čtvrtek 17. 3. 2022 v 18:00 hodin. Valná
hromada je volební.
5. VTO rozhodl o návrhu výše příspěvků, počtu brigádnických hodin a ceny za pronájem dvorců
(5-1-0). Návrh bude zaslán členům zároveň s pozvánkou na VH.
6. VTO konstatoval poničení sloupků u zadních plotů dvorce č. 5, s největší pravděpodobností
způsobené silným větrem. Zkusíme jednat s pojišťovnou.
7. Ubytovna funguje, máme volné 2 pokoje. Řešíme nové nájemce.
8. Valná hromada TJ Slavoj se bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2022 v 18:00 hodin v klubovně TO.
VTO rozhodl, že za TO se zúčastní pánové Vladimír Novák, Pavel Sobíšek, Jan Koc, Vladimír
Mlázovský a Ivan Chmelík. Jako kandidát za tenis na další období do VV TJ byl navržen pan
Vladimír Novák.
9. VTO rozhodl, že za trénované děti, které nejsou členy TO, zaplatí trenéři poplatek ve výši
příspěvků podle věkové kategorie. (6-0-0)
10. VTO bere na vědomí informaci, že byla nakoupena antuka, nové plastové lajny a odtoková
korýtka na letní sezónu.
11. Kiosek je zatím zajištěn jen na valné hromady TO a TJ. Dále sháníme provozovatele na letní
sezónu.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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