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VÝBOROVÁ SCHŮZE  
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov 
 
 
Datum konání: 14. května 2015 od 9:00 hod. 
Přítomni:  M. Baťka, Z. Hynek, O. Martinec, E. Ferklová 
Omluven: M. Syrovátka 
Host: J. Křepinský 
                  
PROGRAM JEDNÁNÍ VV 
1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti 
2. Organizační záležitosti 
3. Různé 
4. Závěr 
 
 
1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti 
Předseda VV zahájil jednání VV, přivítal přítomné členy, provedl prezenci a konstatoval 
usnášeníschopnost VV. 
 
 
2. Organizační záležitosti 
 
Dne 25.4.2015 p. Michal Syrovátka písemně rezignoval na funkci hospodáře ve výkonném výboru 
oddílu tenisu. 
 
Vzhledem k nekompletnímu obsazení výkonného výboru byl předsedou M. Baťkou navržen nový 
člen výkonného výboru – p. Josef Křepinský. Členové VV o tomto návrhu hlasovali takto: 4 pro, 0 
proti. Výkonný výbor předložený návrh odsouhlasil. VV bude pracovat v tomto složení: 
Předseda: M. Baťka 
Hospodář: J. Křepinský 
Člen: Z. Hynek 
Člen: E. Ferklová 
Člen: O. Martinec 
 
Dne 22.5.2015 se od 18:00 v klubovně tenisu bude konat setkání výkonného výboru se závodními 
hráči, resp. jejich zástupci. Obsahem bude seznámení s připravovanými změnami a vize činnosti 
oddílu tenisu v dalších letech.  
 
Úkoly: 
 
g) stanovení systému individuálních a skupinových tréninků a systém fungování  trenérů 
         T: 31.1.2015, M. Syrovátko 
Stav: M. Syrovátka předložil materiál obsahující koncepci oddílu tenisu, návrh tréninkového plánu, návrh 
poplatků a ceníku, návrh modelu trenérské činnosti a ostatních úkolů spojených s fungováním oddílu 
tenisu. NT: 30.4.2015 vzhledem k rezignaci M. Syrovátky budou některé části řešeny samostatně v rámci 
úkolů VV – vypouští se. 
 
n) zajištění dokumentace stávajícího stavu, popř. kolaudace objektu současných šaten, klubovny a bytu 
správce.         T: 30.4.2015, M. Baťka 
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Stav: dle sdělení vedoucí stavebního úřadu v Trutnově nebyla nalezena dokumentace stavby, stavební 
povolení ani kolaudační rozhodnutí. O této skutečnosti bude informováno vedení LOKO Trutnov -vypouští 
se. 
 
m) aktualizovaný seznam členské základny na základě podnětu M. Syrovátka, který dnes 23.3.2015 
upozornil na možné nesrovnalosti v seznamu členské základny za rok 2014, který byl uzavřen 
k 19.12.2014.        T: 30.6.2015, M. Syrovátka 
Stav: probíhá, vzhledem k rezignaci M. Syrovátky úkol přebírá M. Baťka 
 
n) Zpracování stanov oddílu tenisu.      T: 31.5.2015, M. Baťka 
 
o) Zpracování návrhu oddílového oblečení včetně cen ze sortimentu firmy Wilson – partnera klubu. 
         T: 30.4.2015, M. Syrovátka 
Stav: nesplněno, vzhledem k rezignaci M. Syrovátky úkol přebírá M. Baťka, NT: 30.6.2015 
 
p) Výkonný výbor byl vyrozuměn o příjmu dotací z Královehradeckého kraje v celkové výši 15.000,- Kč 
(5.000,- tenisová škola, 7.000,- Kč celoroční činnost a 3.000,- Kč podpora vrcholového sportu  - Tomáš 
Křepinský). VV stanoví po dohodě s jednotlivými zástupci rozdělení a formu těchto dotací. T: 30.6.2015, 
VV 
 
q) Organizace letního tréninkového kempu. T: 30.5.2015, E. Ferklová, Z. Hynek 
 
r) Cestovní náhrady na mistrovská utkání za rok 2015 – stanovení pravidel a sazeb včetně formuláře. Ú: 
M. Baťka, T: 30.5.2015 
 
 
 
4. Různé 
 
Výkonný výbor apeluje na členy tenisového oddílu, kteří dosud neuhradili členské příspěvky na 
sezónu 2015, aby tak neprodleně učinili! 
 
 
 
5. Závěr 
Jednání bylo ukončeno ve 11:30, termín dalšího jednání bude upřesněn. 
 
 
 
V Trutnově dne 14. května 2015                                                                                
  
                                                                                         

Michal Baťka, v.r. 
                                                                                                   Předseda 
 
ověřil: Zdeněk Hynek  
kopie: 6x oddíl, 1x TJ LOKO Trutnov 


