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 10. října 2022
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Jiří Havlín (správce)

Program:
1. VTO vzal na vědomí zprávu RK k výsledovce za leden až srpen 2022, vypracovanou na
základě požadavku Martina Vlasáka (schůze VTO ze dne 19. 9. 2022, bod 11). Zprávu
přednesl Ivan Chmelík.
2. Smlouvy o nových cenách ubytovaných jsou průběžně uzavírány a podepisovány. Zatím není
žádný problém.
3. Ve věci spotřeby elektrické energie VTO pokračuje v mapování situace a vytipovává největší
odběry s cílem nastavení úsporných opatření.
4. Střecha na ubytovně byla zkontrolována a byl konstatován havarijní stav.
5. V pánské šatně vznikla havárie vodovodního potrubí, oprava se řeší.
6. Na postavení haly správci evidují zatím asi 15 lidí. Uvítáme každou další pomoc. Zájemci se
mohou hlásit u správce.
7. Pro pojištění haly bude Martin Vlasák kontaktovat pana Michálka, očekáváme nabídku.
8. Martin Kratochvíl přednesl za trenéry první nástřel vytížení haly, aktuálně jsou od trenérů
požadavky na cca 75 hodin týdně. Volné hodiny budou dány k dispozici zájemcům o
permanentku nebo o jednotlivé objednávky.
9. Ivan Chmelík připravil a přečetl dopis o zimním provozu haly, který bude zaslán všem členům
oddílu.
10. Ceník pro zimní provoz v nafukovací hale:
 trenéři ............................................................................................................ 500,- Kč
 permanentka na nejméně 19 hodin ............................................................... 500,- Kč
 permanentka na nejméně 10 hodin ............................................................... 550,- Kč
 objednávaná hodina ...................................................................................... 600,- Kč
11. Obsazení haly bude zveřejněno 17. 10. 2022. Postup objednávání a úhrady bude zveřejněn
v samostatném dokumentu.
12. VTO rozhodl, že nebude v zimním období 2022/2023 proplácet vklady našich hráčů na
turnajích. (7-0-0)
13. Do konce října 2022 budou na dvorcích v sobotu a v neděli mezi 11 a 15 hodinou probíhat
„organizované tréninky“ mládeže za cenu 150,- Kč za osobu a den.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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