- Oficiální partner klubu

Tenisový oddíl LOKO Trutnov
Na Lukách, 54101 TRUTNOV

VÝBOROVÁ SCHŮZE
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov
Datum konání: 4. dubna 2016 od 17:30 hod.
Přítomni: M. Baťka, O. Martinec, E. Ferklová, J. Křepinský, Z. Hynek
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
usnášeníschopnost VV.

členy,

provedl

prezenci

a

konstatoval

2. Organizační záležitosti
Vzhledem k zákazu vjezdu k areálu tenisu prosíme členy oddílu, aby parkovali svá vozidla před
Hotelem Patria, popř. na ploše u fotbalového hřiště.
Od 1.1.2016 zajišťuje správu a údržbu tenisového areálu společnost MEBYS Trutnov s.r.o.,
v souvislosti s tím proběhlo několik jednání ohledně vyrovnání, na základě znaleckých posudků
bylo již připsáno na náš účet cca 50 tis. Kč za movitý majetek, před podpisem je smlouva o
vyrovnání za nemovitý majetek ve výši cca 400 tis. Kč. Prostředky budou použity pro rozšíření
členské základny a podpory závodního a rekreačního tenisu.
V roce 2016 společnost MEBYS Trutnov s.r.o. plánuje investice do areálu ve výši cca 2 mil. Kč –
byla provedena oprava topení, oplocení ke koupališti, byly provedeny statické posudky objektu,
před dokončením je oprava dvou předních kurtů a další dva by měly být opraveny po demontáži
haly, připravuje se výměna prosklených stěn, statické zajištění a zateplení objektu.
Pro závodní tenis byl v rámci veřejné podpory stanoven níže uvedený rozsah hodin, které budou
oddílu tenisu poskytnuty zdarma ve všední dny (neplatí pro soboty a neděle):
· 130 hodin za týden v čase od 13:00 do 17:00 (přednostně pro tréninky závodních hráčů
s oddílovým trenérem) a
· 10 hodin za týden v čase od 17:00 do 19:00 na kurtu č. 7 (přednostně pro trénink mini a
babytenistů) a
· 10 hodin za týdev v čase od 17:00 do 19:00 pro trénink závodních hráčů – přednostně
s oddílovým trenérem.
Pro závodní tenis mimo hodiny v rámci veřejné podpory a pro ostatní hráče byla se společnosti
MEBYS Trutnov s.r.o. projednána sleva z ceníku. Ceník viz. na http://sportovistetrutnov.cz/pages/rezervacni-system#c , informace o slevě u správce areálu.
Dle upozornění ČTS musí mít všichni hráči hrající soutěže a turnaje pod hlavičkou ČTS lékařskou
prohlídku, že je zdravotně způsobilý. Info na www.cztenis.cz
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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
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.
odsouhlasil.

VV předložený návrh

Příspěvky a poplatky pro rok 2016 je možné uhradit v sekretariátu TJ LOKO Trutnov, Na Nivách
568, Trutnov, u p. Kazdové, tel. 603 383 285 po předchozí domluvě.
3/16 Plán obsazení přidělených hodin pro závodní tenis v rámci veřejné podpory. J. Křepinský KT:
20.4.2016.
4/16 Kontakty a podmínky, za kterých je možno absolvovat lékařskou prohlídku dle upozornění ČTS. Z.
Hynek, KT: 20.4.2016.
4. Různé
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno ve 21:00, termín dalšího jednání bude upřesněn.

V Trutnově dne 4. dubna 2016
Michal Baťka, v.r.
Předseda
ověřil: Zdeněk Hynek
kopie: 6x oddíl, 1x TJ LOKO Trutnov

