Zápis z výborové schůze oddílu tenisu Lokomotivy Trutnov
8. ledna 2019 v Trutnově
Místo: klubovna tenisového areálu v 10 hodin
Přítomen: Martinec Oldřich, Javůrek Petr, Davídek Libor, Hynek Zdeněk
Omluven: Křepinský Josef
Hosté: p. Prášek, Syrovátka, Fiala, Hrabal

























zahájení schůze předsedou oddílu Oldřichem Martincem a stanovení programu jednání
přednesení požadavků pozvaných hostů p. Práška a Syrovátky k činnosti tenisového oddílu
p. Prášek předložil projektový plán na rekonstrukci a organizaci členění kurtů v areálu Mebys,
žádá o aktivní jednání s provozovatelem areálu
předseda oddílu O. Martinec poděkoval p. Práškovi za iniciativu a předložené návrhy,
informoval přítomné hosty o jednáních na předešlé schůzi výboru se zástupci Města Trutnov a
dalších subjektů, kdy stanovisko výboru oddílu je uvedené v zápise z této schůze
výbor oddílu jedná se zástupci Mebys i Města Trutnov a shromážděné návrhy předkládá při
jednáních o podobě případné rekonstrukce areálu, ideální verze 7 antukových kurtů a 2 kurtů
s umělým povrchem s možností zastřešení
p. Syrovátka kvitoval úpravu webových stránek a informovanost, žádá transparentnost
v ekonomickém hospodaření oddílu a navazující informovanost členské základny (návrh
rozpočtu, výsledky hospodaření, možnost sponzoringu apod.)
p. Javůrek seznámil přítomné s hospodařením oddílu k prosinci 2018 dle doložených výpisů TJ
Loko Trutnov, s tím, že účetní uzavření roku 2018 bude doloženo po zaslání zprávy TJ Loko
Trutnov
hospodářský výsledek k 12/2018 je 155 942,82 Kč z toho byly výnosy 1.299 488,-Kč a náklady
1.143 545,18 Kč.
předseda oddílu O. Martinec přednesl svůj pohled na soutěže družstev, systém finanční
podpory, přestupy a hostování hráčů i celou filosofii činnosti oddílu směrem k závodním
hráčům
pozvaní hosté p. Hrabal a Fiala se k otázce případného hostování či přestupu svých dětí vyjádřili
následovně: p. Hrabal nechce v současné době řešit žádné hostování a p. Fiala žádá o
stanovisko výboru k možnosti hostování syna v kategorii st. žáků za DTJ Hradec Králové
stanovisko výboru obdrží p. Fiala do 31. 1. 2019 prostřednictvým předsedy oddílu O.
Martincem
výbor oddílu upozornil případné zájemce o hostování v jiných oddílech, že po dobu hostování
nebude mít hostující hráč nárok na čerpání finanční podpory a dalších benefitů oddílu viz.
směrnice o Zásadách finanční podpory závodních hráčů
podpora závodních hráčů je primárně určena pro závodní hráče reprezentující mateřský oddíl
a bude poskytována v souladu s vydanými směrnicemi dle finančních možností tenisového
oddílu
výbor oddílu stále pokračuje v jednání o přestupu hráče M. Soumara (st. žáci) z oddílu Česká
Skalice, jednáním pověřen Z. Hynek
Z. Hynek přednesl termínovou listinu VčOTS se žádostmi o pořádání obl. přeborů a turnajů „B“,
kdy žádosti musí být podány do 18.1. 2019





výbor klubu schválil podání žádosti o pořádání obl. přeboru v kategorii st. žáků 1.-3.6. a
kategorii dorostenek 18.-20.5., dále turnaje „B“ v kategorii st. žáci 29.6.-2.7. a kategorii ml. žáci
21.-24.9.
schůze výboru ukončena ve 12.30 hodin a termín dalšího jednání bude za měsíc s upřesněním
přesného data

Zapsal: Petr Javůrek v.r.

Schválil: Oldřich Martinec v.r.

