Tenisový oddíl LOKO Trutnov
Adresa klubu
Na Lukách, 54101 TRUTNOV

VÝBOROVÁ SCHŮZE – č. 03/2017
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov
Datum konání: 30. června 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. Pan Syrovátka, který si na členské
schůzi vzal za úkol dořešení tohoto problému, doposud nic nedohodl.
Občerstvení je prozatím řešeno s pomocí výdejních automatů na nápoje a
občerstvení, které MEBYS umístil do prostor vstupní haly před „kantýnou“.

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. Klubové tréninky jsou organizovány pro hráče, kteří za oddíl tenisu
odehráli alespoň jeden zápas smíšených družstev v sezóně 2017.

3. Různé
10/16 Prezentace oddílu v médiích - bylo dohodnuto, že v přípravě článků se budou střídat
všichni členové výboru.
Článek o výsledcích hráčů oddílu za sezónu soutěže družstev připraví Libor Davídek
ve spolupráci se Zdeňkem Hynkem do poloviny července t.r.
Z: členové oddílu
T: průběžně
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12/16 Připravit návrh systému podpory závodních hráčů pro rok 2017.
Návrh „Pyramidy – Podpory závodních hráčů na rok 2017“ předal předseda oddílu
členům výboru. Po dopracování bude sloužit jako základ pro podporu pro rok 2017.
Ing. Baťka zajistí jeho vydání.
Z: Ing. Baťka
T: 31. 07. 2017
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.
Pan Zdeněk Hynek zašle přehled seznamu hráčů s daty jejich lékařských prohlídek členů
výboru.

Z: Z. Hynek,
T: 15. 7. 2017

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. Prozatím Atlan
uhradil 5 000,- Kč, aktuální zůstatek dluhu činí 25 100,- Kč. Informaci o vývoji jednání
podá na příští zasedání výboru oddílu.
Z: Ing. Baťka
KT: 14. 04. 2017
6/17 Návazně na soupisky družstev vydat pro jarní sezónu plán klubových tréninků pro
jednotlivé skupiny hráčů.
Soupisky byly vydány. Úkol splněn, vypouští se ze sledování.
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.
Dresy hráčů byly firmou ALTAN CZ opatřeny logy TJ LOKO.
Návazně na dořešení dluhu ALTAN CZ zajistit vyfakturování log TJ LOKO.
Z: Ing. Baťka
KT: 31. 07. 2017
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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.
K datu 30.6.2017 má uhrazené členské příspěvky celkem 136 hráčů, z toho 95 hráčů je
do 18-ti let. Úkol splněn, vypouští se ze sledování.
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.
Členská schůze proběhla dne 11. 5. 2017. Úkol splněn, vypouští se ze sledování.
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.
Míče byly dodány. Úkol splněn, vypouští se ze sledování.
Z: Ing. M. Baťka
T: 24. 03. 2017

11/17 Zajistit přípravu náboru nových hráčů tenisu. Do termínů konání náboru zahrnout
termín konání sportovního dne 4. 9. 2017. Předběžně je uvažováno s termíny – pondělí
4. 9. a pátek 8. 9. 2017.
Organizaci náboru zajistí pánové Hynek a Davídek, tisk letáků zajistí Ing. Baťka.
Z: Ing. Baťka, p. Hynek,
p. Davídek
KT: 31. 07. 2017
12/17 Zajistit ve spolupráci Danielem Havelkou, který správcem oddílových stránek,
propojení webových stránek oddílu s novými stránkami TJ LOKO.
Organizaci náboru zajistí pánové Hynek a Davídek, tisk letáků zajistí Ing. Baťka.
Z: Ing. Baťka,
KT: 31. 07. 2017
13/17 Pan Ing. Křepinský oznámil, že jeho značná pracovní vytíženost mu neumožňuje
věnovat práci oddílu tolik čas jako doposud. Protože nechce být pouze pasivním
členem výboru, rozhodl se, že k datu 30. 6. 2017 odstupuje jak z funkce předsedy
oddílu a tak i z výboru oddílu.
Před odchodem z funkce dohodl s MEBYS, že o letních prázdninách bude možné
čerpat tréninkové jednotky po celý týden od 800 do 2000 hodin. Dále informoval členy
výboru, že zastupitelstvo Města Trutnov schválilo vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele nafukovací haly, a tak by měly být zajištěny podmínky pro tréninky i
letošní v zimní sezóně.
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Do zvolení nového předsedy členskou schůzí bude oddíl zastupovat hospodář oddílu
pan Ing. Michal Baťka. Odstupující předseda navrhl, aby do výboru byl kooptován pan
Oldřich Martinec, který by ve výboru zastupoval rodiče mladistvých hráčů.
O kooptaci nového člena výboru oddílu rozhodne výbor na svém příštím zasedání.
Z: Ing. Baťka,
KT: 31. 07. 2017

4. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 925 hod., termín dalšího jednání bude upřesněn.

V Trutnově dne 30. června 2017

Ing. Josef Křepinský, v.r.
Předseda oddílu

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

