Tenisový oddíl LOKO Trutnov
Adresa klubu
Na Lukách, 54101 TRUTNOV

VÝBOROVÁ SCHŮZE – č. 01/2017
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov
Datum konání: 16. ledna 2017 od 905 hod.
Přítomni: M. Baťka, L. Davídek, Z. Hynek, J. Křepinský, P. Vaníček
Omluven:
Host:
PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU
1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti
2. Organizační záležitosti
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti
Předseda VV J. Křepinský zahájil jednání schůze výboru, přivítal přítomné členy, provedl
prezenci a konstatoval usnášeníschopnost schůze výboru.
2. Organizační záležitosti
2.1

Noví členové oddílu
Ing. Křepinský předložil výboru ke schválení žádost o přijetí za člena oddílu
následujícího hráče:
(9.3.2011)
1. Dvořák Josef
Poté nechal hlasovat o jeho přijetí za člena oddílu. Pro hlasovali všichni přítomní
členové výboru.

2.3

Ing. Křepinský informoval, že MEBYS vyhověl žádosti paní A. Houdkové a pro
měsíce listopad a prosinec bylo sníženo nájemné za prostory kantýny z částky
1 000,- Kč/měsíc na 500,- Kč/měsíc. Pro rok 2017 nejsou v současné době
s MEBYS dohodnuty podmínky pronájmu prostor kantýny.

2.4

L. Davídek byl na návrh P. Vaníčka pověřen přípravou a organizací tréninkového
procesu závodních hráčů a hráčů do 20-ti let a to počínaje hrací sezónou
2016/2017. V současné době probíhají každou neděli „klubové tréninky“ pro hráče
zařazené na soupisku smíšených družstev pro sezónu 2017, a kteří se zavázali tyto
soutěže za oddíl tenisu odehrát.
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3. Různé
6/16 Z titulu obdržených dotací z Královehradeckého kraje, Města Trutnov, MŠMT ČR a
Vč OTS provést jejich vyúčtování.
A. Mezi prvními připravit návrh vyhodnocení dotace
Města Trutnov na pořádání meziokresního přeboru starších žáků, který
proběhl v lednu t.r.
Královehradeckého kraje na podporu vrcholového sportu
Z: M. Baťka
KT: 10.11.2016
Podklady k jednotlivým dotacím byly předány na sekretariát TJ LOKO paní
Kazdové.
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
B. Návazně připravit návrhy vyhodnocení zbývajících dotačních titulů.
Z: M. Baťka
KT: 31.01.2017
V současné době je nutné připravit podklady k vyúčtování dotace programu VIII
MŠMT ČR (do 31.1.2017) a poté pro dotaci Města Trutnov (do 31.3.2017).
7/16 Zabezpečit návrh soupisek družstev pro herní sezónu 2017.
První návrh je připraven. Po dopracování dle připomínek L. Davídka bude předložen ke
schválení na příštím výboru oddílu.
Z: L. Davídek, Z. Hynek,
P. Vaníček
KT: 14. 02. 2017
8/16 Návazně na soupisky družstev upravit návrh skupin hráčů pro klubové tréninky.
Z: L. Davídek, Z. Hynek
KT: 03. 11. 2016
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
9/16 Zabezpečit fotografie smíšených družstev, popř. též závodních hráčů a tyto zaslat
v elektronické podobě Ing. Křepinskému (pro článek o vyhodnocení hrací sezóny
2015/2016)
Z: L. Davídek
T: 04. 11. 2016
Článek byl zpracován, je umístěn na webových stránkách oddílu a byl zveřejněn
v Trutnovinkách.
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
10/16 Prezentace oddílu v médiích - bylo dohodnuto, že v přípravě článků se budou střídat
všichni členové výboru.
Z: členové oddílu
T: průběžně
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11/16 Prověřit cenové a dodací podmínky dresů (jednotného oblečení) pro členy smíšených
družstev (v první etapě pro členy „A“ týmů).
Z: Ing. Křepinský
KT: 14. 02. 2017
Část dresů je již pořízena, v únoru budou doobjednány dresy pro zbývající část členů
družstev.
12/16 Připravit návrh systému podpory závodních hráčů pro rok 2017.
Z: Ing. Křepinský
KT: 31. 03. 2017
13/16 Dohodnout s oddílovými trenéry termín jejich proškolení na rozhodčí a návazně
zabezpečit jejich přihlášení.
Z: Z. Hynek
S:L. Davídek + P. Vaníček
KT: 10. 02. 2017
Nejbližší termín „Školení a doškolení rozhodčích licence B a kadet“ se uskuteční ve
dnech 11. a 12.3.2017 v Pardubicích. V současné době jsou přihlášeni pánové L.
Davídek a P. Vaníček. K účasti na školení budou vyzváni též pánové P. Efler a M.
Hrudík.
1/17 Zabezpečit povinné zdravotní prohlídky všech hráčů dle Vyhlášky o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR pod
č. 391/2013 Sb.
Dle upozornění ČTS je každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za klub
(od minitenisu po seniory), který je členem ČTS, z pohledu výše uvedené vyhlášky považován
pouze za výkonnostního sportovce. Výjimkou jsou hráči oddílu zařazení do TSM - M. Fiala +
sourozenci Křepinští, kteří jsou považováni za vrcholové sportovce a vztahují se na ně přísnější
lékařské prohlídky.
Lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce může provést praktický lékař i dětský praktický
lékař. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již
v době přípravy na účast v soutěži, tj. i během tréninků v klubu.

Z: Z. Hynek,
KT: 31. 3. 2017
2/17 Zabezpečit přihlášení oddílu tenisu do soutěží smíšených družstev pro rok 2017.
Kategorie

Východočeský
přebor/divize

Krajský přebor
(Královéhradecký,
Pardubický)

Dospělí

Krajská soutěž 1.tř.
(Královéhradecká,
Pardubická)

1

Dorost

1

Starší žactvo

1

Mladší žactvo

1

Babytenis

2

1

1

Minitenis

Z: Z. Hynek,
T: 20. 1. 2017
3/17 Zabezpečit podání přihlášek do výběrového řízení na pořádání oblastních přeborů
2017 v kategoriích mladších i starších žáků a žákyň a dtto na turnaje kategorie „B“.
Z: Z. Hynek,
T: 20. 1. 2017
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4/17 Zabezpečit založení do „Letní termínové listina ČTS 2017“ turnajů třídy „B“ a „C“.
Z: Z. Hynek,
T: 31. 1. 2017
5/17 Zabezpečit úhradu pohledávek po lhůtě splatnosti za firmami ATLAN CZ - 11 100,- Kč
a Halovým tenisem Trutnov (HtT) - 54 025,68 Kč.
Z: Ing. Baťka (ATLAN),
Ing. Křepinský (HtT)
KT: 14. 02. 2017

4. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 1020 hod., termín dalšího jednání bude upřesněn.

V Trutnově dne 16. ledna 2017

Ing. Josef Křepinský, v.r.
Předseda oddílu

ověřil: Ing. M. Baťka
kopie: 6x oddíl, 1x TJ LOKO Trutnov

