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VÝBOROVÁ SCHŮZE  
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov 
 
 
Datum konání: 10. června 2015 od 10:00 hod. 
Přítomni:  M. Baťka, Z. Hynek, O. Martinec, E. Ferklová, J. Křepinský 
Omluven:  
Host:  
                  
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 
 

Dnes byla spuštěna zkušební verze rezervačního systému, prosíme členy oddílu o trpělivost a 
samozřejmě o zpětnou vazbu. Více na http://www.tenistrutnov.cz/rezervace.html 

Vzhledem k zákazu vjezdu k areálu tenisu prosíme členy oddílu, aby parkovali svá vozidla před 
Hotelem Patria, popř. na ploše u fotbalového hřiště. 
 
Výkonný výbor schválil úpravu sazeb za pronájem kurtů veřejnosti s platností od 1.7.2015 takto:  
8:00 – 13:00 – 160 Kč/hod/dvorec, 13:00 – 20:00 – 180 Kč/hod/dvorec. 
  
 
Úkoly: 
 
g) stanovení systému skupinových tréninků, rozpis, náklady 
         T: 30.6.2015, J. Křepinský 
 
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 a provozního řádu.  T: 30.6.2015, J. Křepinský 
 
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, objednaná 
trika s potiskem pro závodní hráče, kteří mají uhrazení členské a hrací příspěvky – vypouští se 
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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 
Stav: Účel dotací – 5.000,- tenisová škola – dotace na platbu za pronájem tenisových kurtů trenérům, 
nákup pomůcek; 7.000,. celoroční činnost – dotace na klubové tréninky – zajištění trenérů; 3.000,- 
podpora vrcholového sportu – T. Křepinský – dotace na individuální akce – startovné, cestovní náhrady. 
                      
q) Organizace letního tréninkového kempu. T: 30.5.2015, E. Ferklová, Z. Hynek 
Stav: splněno, letní tréninkový kemp se bude konat 13. – 17.7.2015, určen pro závodní hráče oddílu – 
vypouští se. 
 
r) Cestovní náhrady na mistrovská utkání za rok 2015 – stanovení pravidel a sazeb včetně formuláře. Ú: 
M. Baťka, T: 30.5.2015 
Stav: Odsouhlaseno, pravidla včetně formuláře jsou přílohou zápisu. 
 
s) Smlouvy s trenéry na výkon trenérské činnosti.   T: 30.6.2015, M. Baťka 
 
t) Inventarizace majetku.      T: 30.7.2015, Z. Hynek 
 
u) Podmínky pro čerpání vody z řeky Úpy, zpracování projektové dokumentace včetně legislativního 
procesu.        T: 30.7.2015, M. Baťka 
 
v) Příprava podkladů pro nábor do tenisové školy od 1.9.2015 T: 30.6.2015, M. Baťka, Z. Hynek 
 
w) Příprava návrhu klubového oblečení pro sezónu 2016 – teplákové soupravy  T: 30.7.2015, M. Baťka 
 
x) zajištění kolaudace objektu – dle informace od vedoucí stavebního úřadu v Trutnově je k dispozici 
pouze platná kolaudace horkovodní přípojky.     T: 30.7.2015, M. Baťka 
 
 
 
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 11:450, termín dalšího jednání bude upřesněn. 
 
 
 
V Trutnově dne 10. června 2015                                                                                
  
                                                                                         

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


