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 19. září 2022
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Dita Nekolná (RK), Jiří Havlín (správce), Václav Dvořák

Program:
1. VTO na návrh Martina Vlasáka kooptoval pana Václava Dvořáka do výboru TO (6-0-0).
2.

VTO poté pokračoval v jednání v počtu 7 členů.

3. Martin Vlasák a Martin Kratochvíl informovali o postupu příprav na dětský den (pátek
23. 9. 2022 od 14:00) a Posvícenský koláč (sobota 24. 9. 2022 od 8:30). Vše zatím bez
problémů, na dětský den budou tradiční atrakce.
4. V neděli 25. 9. 2022 od 14:00 do 16:00 hod proběhne v areálu atletiky Na kutilce akce „Město
v pohybu“, které se náš TO zúčastní. Součástí akce by měl být nábor nových mladých
sportovců do oddílů TJ Slavoj.
5. Martin Vlasák a Jiří Havlín postupně seznamují uživatele ubytovny s navýšením poplatku za
ubytování a připravují nové smlouvy, které by měly platit od října 2022.
6. Martin Vlasák informoval VTO o přípravě smlouvy o nájemném za klubovnu, která by měla
vstoupit v platnost od října 2022.
7. VTO pověřil správce úkolem provést kompletní úklid bytu, vymalování a předání požadavků na
náhradu již nevyhovujícího vybavení (postele, matrace, povlečení, …).
8. VTO žádá TJ Slavoj o informaci o stavu zajištění energií pro činnost TO v následujícím období.
9. Proběhla debata o provozování haly v zimní sezoně vzhledem k novým skutečnostem na trhu s
energiemi (zastropování cen apod.). VTO se usnesl, že situací se bude nadále zabývat dle
vývoje situace na příští schůzi.
10. VTO vznesl požadavek na trenéry, aby nejpozději do 30. 9. 2022 předložili plánované obsazení
tenisové haly.
11. Martin Vlasák požádal revizní komisi TO o stanovisko k Výsledovce hospodaření k 31. 8. 2022
pro střediska Ubytovna Tenisu a oddíl Tenisu.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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