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VÝBOROVÁ SCHŮZE  
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov 
 
 
Datum konání: 30. května 2016 od 9:00 hod. 
Přítomni:  M. Baťka, O. Martinec, J. Křepinský, Z. Hynek 
Omluvena: E. Ferklová 
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 
 
Dne 16.6.2016 od 17:15 se uskuteční členská schůze oddílu tenisu v Restauraci Sokolovna, adresa 
Revoluční 164, Trutnov. Pozvánka vč. stanov a jednacího a volebního řádu budou zveřejněny 
na webových stránkách oddílu, ve vitríně v areálu tenisu a podpůrně zaslána na mailové adresy členů, 
která má výbor k dispozici.   
 
Oddíl tenisu získal dotace od Královehradeckého kraje  

– 10.000,- Kč na pohybovou gramotnost (použití - náklady na tenisové míče a trenéry),  
– 5.000 Kč na pořádání významných sportovních akcí, (použití na turnaje pořádané ČTS - náklady 

na tenisové míče a rozhodčí)  
– 4.000 Kč na celoroční sportovní činnost (použití - náklady na tenisové míče a trenéry – klubové 

tréninky, letní soustředění) a  
– 4.000 Kč na podporu vrcholového sportu (použití – startovné a cestovné - Tomáš Křepinský). 

V průběhu roku je nutné zabezpečit fotodokumentaci k výše uvedeným dotačním aktivitám. 
Vyúčtování dotací bude k dispozici u hospodáře klubu J. Křepinského. 
 
 Úkoly: 
1/16  Zpracování základního ceníku trenérů působících v oddílu tenisu pro potřeby zveřejnění v ceníku 
MEBYS Trutnov s.r.o.  J. Křepinský  T: 30.4.2016 Stav – NT: 30.6.2016. 
 
2/16  Příspěvky pro rok 2016:  

· Oddílový příspěvek ve výši 200,- Kč pro všechny kategorie, který v sobě zahrnuje členský 
příspěvek TJ 

· Oddílový poplatek reflektující zvolený tréninkový plán hráče s oddílovým trenérem.  

Členové VV o tomto návrhu hlasovali takto: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  VV předložený návrh 
odsouhlasil. 

Příspěvky a poplatky pro rok 2016 je možné uhradit u pana Zdeňka Hynka, popř. v sekretariátu TJ 
LOKO Trutnov, Na Nivách 568, Trutnov, u p. Kazdové, tel. 603 383 285 po předchozí domluvě. Stav 
– Splněno, vypouští se. 
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3/16  Plán obsazení přidělených hodin pro závodní tenis v rámci veřejné podpory. J. Křepinský  KT: 
20.4.2016. Stav – Splněno, vypouští se. 
 
4/16  Kontakty a podmínky, za kterých je možno absolvovat lékařskou prohlídku dle upozornění ČTS. Z. 
Hynek,   KT: 20.4.2016. Stav – před dokončení. Na příštím zasedání předloží pan Hynek rekapitulaci 
členů s lékařskými prohlídkami. NKT: 30.6.2016. 
 
5/16   Zajistit kapacitně a organizačně nábor dětí do tenisového oddílu. Z. Hynek – trenérské kapacity, M. 
Baťka – letáky, materiální zajištění, J. Křepinský + Z. Hynek – informace ředitelům ZŠ a MŠ. Předběžný 
termín náboru – konec srpna, začátek září 2106. T: 30.7.2016 
 
6/16   Z titulu obdržených dotací z Královehradeckého kraje provést vyúčtování. Ú: M. Baťka, T: 
30.7.2016   
 
4. Různé 
 
 
5. Závěr 
Jednání bylo ukončeno v 10:30, termín dalšího jednání bude upřesněn. 
 
 
 
 
 
V Trutnově dne 30. května 2016                                                                                
  
                                                                                         

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


