
Zápis z výborové schůze oddílu tenisu TJ Lokomotivy Trutnov 

 12. února 2019 v Trutnově 

Místo: klubovna tenisového areálu v 10 hodin 

Přítomen: Martinec Oldřich, Javůrek Petr, Davídek Libor, Hynek Zdeněk, Křepinský Josef 

Hosté: Petr Vaníček, Petr Efler 

 

 zahájení schůze předsedou oddílu Oldřichem Martincem, stanovení programu jednání a 

přivítání hostů – trenérů oddílu 

 neomluven Martin Hrudík – neodpověděl na pozvání předsedou oddílu 

 trenérům byl vysvětlen požadavek na důkladné a jmenovité rezervace v systému Mebys 

s návazností na fakturaci Mebys směrem k Loko Trutnov - oddílové hodiny 

 odhlašování z rezervace hraní je dle provozního řádu Mebys 24 hodin předem, za storno 

poplatky odpovídá trenér v součinnosti s rodiči a oddíl nebude hradit fakturované storno 

poplatky! 

 fakturace Mebys za odehrané oddílové hodiny musí souhlasit s pracovním výkazem trenérů, 

který podepisuje předseda oddílu O. Martinec 

 kontrolu fakturace, vyúčtování a evidenci hraní v systému Mebys kontroluje měsíčně hospodář 

oddílu P. Javůrek 

 výbor oddílu projednal a schválil návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2019, který vycházel 

z podkladů hospodaření v roce 2018 a stanovených prioritách v roce 2019 

 vzhledem k navýšení pronájmu sportoviště-kurtů ze strany Mebys pro letní sezónu 2019 o 

100% (ze 100Kč na 200Kč) je rozpočet navržen jako schodkový a schodek činí uvedený rozdíl 

v kalkulaci -170.000Kč 

 Mebys Trutnov přislíbil sníženou 50% cenu za dotované hodiny dle předchozích pravidel 

 s Mebys i s Loko Trutnov probíhá jednání o navýšení dotace na sportoviště, která by pokryla 

uvedený schodek 

 vzhledem k ekonomickým ukazatelům je omezen prozatím provoz klubových tréninků a to od 

1. 3. 2019 pouze na 1h na 1 kurtu pro všechny kategorie závodních hráčů 

 pokud ekonomická situace klubu bude v kladných číslech, budou klubové tréninky opět 

provozovány dle současných pravidel 

 s trenéry byly projednány soupisky soutěže smíšených družstev a L. Davídek zpracuje finálovou 

verzi v co nejkratší době, která bude zveřejněna na webu a nástěnce oddílu 

 výbor plánuje ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 19h schůzku s rodiči hráčů oddílu v klubovně na kurtech 

areálu Mebys Trutnov 

 výbor oddílu schválil požadavky na hostování našich hráčů na rok 2019 dle dohodnutých 

podmínek s tenisovými kluby: Eliška Hrabalová v Novém Městě, Tomáš Křepinský a Simona 

Křepinská v Žamberku, Martin Fiala v Hradci Králové, Tomáš Martinec ve Dvoře Králové 

 tenisové soustředění našich hráčů v dětských kategoriích proběhne 8. - 12. 7. 2019 pod 

trenérským vedením p. Hynka, Vaníčka a Davídka 

 výbor oddílu schválil nákup dresů od fy Head pro závodní hráče ve výši 32.000,-Kč se 40% 

slevou-zajišťuje p. Křepinský 

 výbor oddílu projednal a schválil všemi hlasy vyloučení Daniela Práška z oddílu tenisu pro 

opakované porušování základních povinností člena oddílu v souladu se stanovami oddílu 

tenisu i stanovami TJ Loko Trutnov 



 písemné vyrozumění Daniela Práška o rozhodnutí výboru oddílu zajistí předseda oddílu 

 další schůze výboru bude 12. 3. 2019 od 10h v klubovně Mebys 

 schůze výboru ukončena v 11.30 hodin  

 

 

Zapsal:   Petr Javůrek v.r.                                                                       Schválil: Oldřich Martinec v.r. 

 


