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 5. dubna 2022
Přítomni:

Zuzana Fořtová, Jan Koc, Martin Kratochvíl, Vladimír Mlázovský, Vladimír Novák,
Pavel Sobíšek, Martin Vlasák

Hosté:

Zdeněk Pučálka (RK)

Program:
1. VTO konstatoval, že členská základna má o plnění brigádních povinností minimální zájem.
Proto budou správci důsledně kontrolovat splnění povinností před vstupem na dvorec.
2. VTO si rozdělil oblasti působnosti jednotlivých členů výboru:








Fořtová - kulturní akce tenis, PR (WEB, FB, …), prezentace oddílu
Koc – komutace se svazem, registrace, soupisky, přestupy, hostování, míče, atd.
Kratochvíl – trenéři, družstva mládeže, vedoucí družstev, turnaje
Mlázovský – technické záležitosti areálu
Sobíšek – hospodář
Vlasák – organizace mimozápasových aktivit pro mládež v areálu, zastupování předsedy
Novák – pokrytí všech těchto aktivit, správci, ubytovna, TJ, hlavní výbor, sponzoři

3. Na obvodu dvorců 6 a 7 byla instalována funkční odtoková korýtka.
4. Startovné na zimních turnajích bude normálně proplaceno. Pro letní sezónu vzhledem
k finanční situaci oddílu VTO rozhodl o proplacení 5 turnajů a bez poplatku účast domácích
hráčů na turnajích pořádaných naším oddílem. (7-0-0)
5. Informace o ubytovně: plná obsazenost.
6. VTO se přihlásil zájemce o provozování kiosku, provoz by měl být zahájen ve 2. polovině
dubna.
7. VTO se dále zabýval cenou za pronájem dvorců v letní sezóně. Cena schválená jednomyslně
na Valné hromadě je cena maximální a VTO rozhodl o motivační slevě v méně atraktivních
hodinách. (6-1-0)



od 8 do 16 hodin zvýhodněná cena 220,- Kč za hodinu a dvorec
od 16 hodin do konce hracího dne cena 280,- Kč za hodinu a dvorec

8. VTO rozhodl, že dvorce 8 a 9 bude mít celoročně v pronájmu Martin Kratochvíl za paušální
měsíční poplatek. (7-0-0)
9. Byl vznesen návrh na aktualizaci WEBových stránek oddílu. VTO to bude řešit se správcem
domény.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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