Zápis z výborové schůze oddílu tenisu Lokomotivy Trutnov
5. prosince 2018 v Trutnově

Místo: Atrium Upa Valley v 10 hodin
Přítomen: Martinec Oldřich, Javůrek Petr, Křepinský Josef, Davídek Libor, Hynek Zdeněk
Nepřítomen: 0
Omluven: 0
Hosté: 0



















zahájení schůze předsedou oddílu Oldřichem Martincem
p. Křepinský informoval o způsobu čerpání dotací na oddíl, projednáno s hospodářem oddílu
p. Javůrkem
bude prováděna kontrola hracích hodin a následná fakturace MEBYS-hrací hodiny kontroluje
Libor Davídek a správnost údajů při měsíční fakturaci MEBYS potvrzuje předseda oddílu u
sekretariátu Loko Trutnov
trenéři oddílu zodpovídají za podklady a dodržování hracích hodin, do rezervačního systému
MEBYS nahlašují jmenovitě počty a jména dětí
trenéři zodpovídají za své rezervace a při nedodržení rezervací zajistí úhradu vyčíslených storno
poplatků ze strany MEBYS (pokud hráč neuhradí storno poplatek trenérovi, hradí trenér storno
poplatky ze svých prostředků)
výbor oddílu rozhodl o funkci hlavního trenéra oddílu – schválen Libor Davídek
hlavní trenér zajistí komunikaci mezi ostatními trenéry, bude odpovídat za evidenci hracích
hodin a za nominaci soutěží družstev
hlavní trenér bude navrhovat výboru potřebná opatření spojená s tréninkem dětí a bude
zajišťovat organizaci tréninků
je třeba aktualizovat seznam trenérů a zveřejnit systém odměn, rodiče nemají přehled a
dostatečné informace – zveřejnění na webu zajistí předseda oddílu (pokud bude v
o hostování našich hráčů rozhoduje výbor tenisového oddílu a akceptuje hostování pouze
v tenisových oddílech ČLTK Praha, Sparta Praha a Agrofert Prostějov
výbor projednal předběžnou soupisku hráčů na soutěže družstev v roce 2019, po uzavření
přestupních jednání bude zveřejněna
finanční rozpočet na rok 2019 bude předložen do 31. 1. 2019 – zajistí p. Javůrek a p. Křepinský
výbor podporuje „vizi“ na stavbu dvou nových antukových kurtů a celoroční haly s umělým
povrchem
příští schůze výboru plánována na 17. 12. 2018 v 10h v klubovně oddílu s účastí zástupců Loko
Trutnov, Mebys a Města Trutnov – program a pozvánky zajistí předseda oddílu O. Martinec
všechny body zápisu jednohlasně schváleny přítomnými členy výboru

Zapsal: Petr Javůrek v.r.

Schválil: Oldřich Martinec v.r.

