
 

Přítomni: R. Brát, M. Celba, T. Čejchan, V. Gerhardt, T. Kábrt, J. Kult, L. Vejrek 

Omluveni: Nikdo 

 

Program 

1. Zvolení předsedy tenisového oddílu TJ Červený Kostelec (dále jen TO TJ) 

2. Představení oddílu a začlenění v TJ 

3. Seznámení s finanční situací TO TJ 

4. Seznámení s provozním řádem TO TJ  

5. Zvolení formy spolupráce s novým správcem TO TJ 

6. Plánování nákupů a další organizační záležitosti  

 

Závěry 

1. Předsedou TO TJ byl zvolen Tomáš Kábrt. Nikdo jiný na post předsedy nekandidoval. 

Hlasování: 6-0-1 (pro – proti – zdržel se) 

2. T. Kábrt seznámil členy v. v. s organizační strukturou TJ Červený Kostelec, z.s., s jejími 

stanovami a personálním obsazením.  

3. T. Kábrt a T. Čejchan seznámil členy v. v. s finanční situací TO TJ, konkrétně s výší příjmů 

(městské dotace, členské příspěvky, sponzorství, mimořádné členské příspěvky z období cca 

1980–2010). T. Kábrt a T. Čejchan přednesli přehled výdajů spojených s vybavováním nového 

zázemí. T. Kábrt vysvětlil v. v. způsob organizace tenisové školy a zdůraznil její finanční přínos 

pro oddíl. T. Kábrt slíbil, že zajistí pro členy v. v. podrobný pravidelně aktualizovaný přehled 

příjmů a výdajů oddílu. Členové v. v. se shodli, že funkce pokladníka je vzhledem k placené 

externí spolupráci TJ s účetní zbytečná. Členové v. v. se dohodli, že mimořádná členská 

schůze se uskuteční v zázemí oddílu na přelomu dubna a května. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

4. T. Kábrt seznámil členy v. v. s provozním řádem TO TJ, který byl přednesen městu. Členové 

nového v. v. se k němu vyjádří příští jednání. 

5. V. v. se jednohlasně vyjádřil pro dohodu o provedení práce s novým správcem areálu p. 

Janem Diblíkem. Činnost správce bude podléhat rozhodnutím v. v. a jejich prostřednictvím 

předsedovi TO TJ. Zároveň T. Kábrt seznámil v. v. s pravidly provozování klubovny, která byla 

dohodnuta s městem Červený Kostelec. V. v. se jednohlasně shodl na tom, že se vzdá zisků 

z provozování klubovny ve prospěch správce klubovny. Do příštího jednání v. v. připraví DPP 

k podpisu předseda TO TJ. 

Zodpovídá: T. Kábrt 



6. T. Kábrt a T. Čejchan seznámil členy v. v. s plánovanými nákupy (míče na celou sezonu, 

odpadkové koše, lékárnička, vývěsky...). Ty byly doplněny o návrhy dalších členů v. v. (trezor 

pro správce, cedule pro sponzory, laminovačka...). Nákup provede předseda TO TJ ve 

spolupráci se správcem TO TJ. 

T. Kábrt zpracuje v nejbližším možném termínu návrh rodinných členských příspěvků, 

pravidla žádání o cestovní náhrady a nabídkový list pro sponzory k projednání v. v. 

V. v. rozhodl nabídnout skříňky nejprve závodním hráčům, poté rekreantům. Šatnu žen hostí 

určil jako šatnu smíšenou. 

V. v. souhlasil se způsobem zajištění rezervací osobně u správce TO TJ nebo e-mailem správce 

TO TJ. 

R. Brát zajistí instalaci elektronické evidence členů do počítače v klubovně.  

J. Kult informoval o možnosti umístění hracích prvků pro děti. Vzhledem k rozdílným názorům 

na tento krok bude příští jednání v. v. o tomto umístění hlasováno.  

T. Čejchan informoval členy v. v. o nutnosti lékařských prohlídek pro všechny registrované 

hráče. 

T. Kábrt pozval všechny přítomné na slavnostní otevření kabin a den otevřených dveří, které 

se uskuteční v pátek 21. dubna od 13, resp. 15 hod. 

Zodpovídá: T. Kábrt, R. Brát 

Zapsal: T. Kábrt 

 

 

         

           

 


