Tenisový oddíl LOKO Trutnov
Adresa klubu
Na Lukách, 54101 TRUTNOV

VÝBOROVÁ SCHŮZE – č. 02/2017
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov
Datum konání: 22. března 2017 od 900 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
2.3

Pro rok 2017 nejsou s MEBYS dohodnuty podmínky pronájmu prostor kantýny. Bez
dořešení způsobu provozování kantýny (s nebo bez elektronické evidence tržeb)
nebude možné nájemní smlouvu prodloužit. MEBYS prověřujte podmínky, ze
kterých bude možné umístit do prostor vstupní haly před „kantýnou“ výdejních
automatů na nápoje a občerstvení.

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.

3. Různé
6/16 Z titulu obdržených dotací z Královehradeckého kraje, Města Trutnov, MŠMT ČR a
Vč OTS provést jejich vyúčtování.
B. Návazně připravit návrhy vyhodnocení zbývajících dotačních titulů.
Z: M. Baťka
KT: 31.01.2017
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
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7/16 Zabezpečit návrh soupisek družstev pro herní sezónu 2017.
Návrh soupisek byl jednomyslně schválen. Pan Hynek zajistí po 1.4.2017 zadání
soupisek do IS ČTS.
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
10/16 Prezentace oddílu v médiích - bylo dohodnuto, že v přípravě článků se budou střídat
všichni členové výboru.
Článek o výsledcích hráčů oddílu za první polovinu března připraví Zdeněk Hynek.
Z: členové oddílu
T: průběžně
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
Dresy pro zbývající část hráčů „A“ a „B“ smíšených družstev (od věkové kategorie
mladších žáků výše) je objednána, dodány budou v posledním týdnu března t.r.
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
12/16 Připravit návrh systému podpory závodních hráčů pro rok 2017.
Z: Ing. Křepinský
KT: 30. 04. 2017
13/16 Dohodnout s oddílovými trenéry termín jejich proškolení na rozhodčí a návazně
zabezpečit jejich přihlášení.
Proškolení se zúčastnili trenéři Libor Davídek a Petr Vaníček. Předseda jménem
výboru oddílu poblahopřál oběma pánům k získání kvalifikace rozhodčího.
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
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
rozhodčích 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: 15. 4. 2017
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2/17 Zabezpečit přihlášení oddílu tenisu do soutěží smíšených družstev pro rok 2017.
Východočeský
přebor/divize

Kategorie

Krajský přebor
(Královéhradecký,
Pardubický)

Krajská soutěž 1.tř.
(Královéhradecká,
Pardubická)

Dospělí

1

Dorost

1

Starší žactvo

1

Mladší žactvo

1

Babytenis

2

1

1

Minitenis

Přihlášky do výše uvedených soutěží byly zadány do IS ČTS.
Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
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“.
Oddílu bylo předěleno pořádání níže uvedeného oblastního přeboru:
03.-05.06.

516920

Oblastní přebor východočeský (P)

starší žáci

Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
4/17 Zabezpečit založení do „Letní termínové listina ČTS 2017“ turnajů třídy „B“ a „C“.
Oddíl bude v letní sezóně 2017 pořádat níže uvedené tutnaje:
01.-04.07

616025

Lokomotiva Trutnov (B - 300)

starší žákyně

07.-09.07.

816059

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

mladší žactvo

07.-09.07.

716062

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

mladší žactvo

22.-24.07.

516104

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

starší žactvo

22.-24.07.

616099

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

starší žactvo

19.-19.08.

916070

Lokomotiva Trutnov (200)

minitenis

20.-20.08.

916688

Lokomotiva Trutnov (200)

babytenis

02.-04.09.

416159

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

dorost

02.-04.09.

716272

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

mladší žactvo

02.-04.09.

316181

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

dorost

02.-04.09.

816267

Lokomotiva Trutnov (C - 200)

mladší žactvo

Úkol splněn. Vypouští se ze sledování.
5/17 Zabezpečit úhradu pohledávek po lhůtě splatnosti za firmami ATLAN CZ - 30 100,- Kč
a Halovým tenisem Trutnov (HtT) - 54 025,68 Kč.
Pohledávka za Halovým tenisem Trutnov byla ve spolupráci s MEBYS zcela
vyrovnána.
Jednání Ing. Baťky o úhradě pohledávky za ALTAN CZ probíhají. Informaci o vývoji
jednání podá na příští zasedání výboru oddílu.
Z: Ing. Baťka
KT: 14. 04. 2017
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6/17 Návazně na soupisky družstev vydat pro jarní sezónu plán klubových tréninků pro
jednotlivé skupiny hráčů.
Z: L. Davídek, Z. Hynek
KT: 31. 03. 2017
7/17 Pan Ing. Baťka zabezpečí přípravu návrhu loga vč. jeho umístění na dresy a spolu
s cenovou nabídkou ji zašle mailem členům výboru.
Z: Ing. Baťka
T: 31. 03. 2017
8/17 Příspěvky na rok 2017 pro všechny kategorie hráčů činí 200 Kč a zahrnují v sobě jak
oddílový, tak členský příspěvek TJ LOKO a je nutné je uhradit do 14.4.2017. Výběr
příspěvků bude probíhat prostřednictvím trenérů pánů L. Davídka, Z. Hynka a P.
Vaníčka.
Z: L. Davídek, Z. Hynek a
P. Vaníček.
T: 14. 04. 2017
9/17 Příprava členské schůze. Předběžně je dohodnut termín konání ve čtvrtek 27.4.2017
od 1800 hod. v salónku restaurace Sokolovna. Ing. Baťka zajistí rezervaci salónku a
návazně na výsledek bude dohodnut další postup přípravy členské schůze.
Z: Ing. M. Baťka
KT: 30. 03. 2017
10/17 Objednat u AMER SPORTS dodávku míčů na novou hrací sezónu v počtu 5 kartonů
US OPEN CZECH a 1 karton STARTER ORANGE TBALL.
Z: Ing. M. Baťka
T: 24. 03. 2017

4. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 1025 hod., termín dalšího jednání bude upřesněn.

V Trutnově dne 22. března 2017

Ing. Josef Křepinský, v.r.
Předseda oddílu

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

