
 

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

Omluveni: T. Čejchan, J Kult 

 

Program 

1. Umístění hracích prvků dětského hřiště v areálu 

2. Právo na držení klíčů od šaten 

3. Potvrzení hrazení podmínek pro provoz klubovy oddílem 

4. Lavice a botník v šatnách 

5. Příspěvky nad 70 let a do 5 let 

6. Návrh na úpravu systému brigád 

7. Úpravy provozního řádu 

8. Rodinné členství 

9. Ostatní 

Závěry 

1. Tenisovému oddílu nabídnuté základní hrací prvky dětského hřiště budou umístěny u zadní 

strany tenisových šaten. V. v. nechce v tenisovém areálu pískoviště. Prvky budou využitelné 

na vlastní nebezpečí. 

Hlasování: 4-1-0 (pro – proti – zdržel se) 

2. V. v. se shodl na tom, že klíč od šaten dostanou pouze ti členové oddílu, kteří mají pronajatou 

skříňku. 

Zodpovídá: J. Diblík 

3. V. v. jednohlasně potvrdil hrazení nákladů spojených s provozem klubovny vyjma zboží.  

4. V. v. potvrdil, že umístění lavice v šatnách je opodstatněné. Pověřil předsedu, aby zajistil 

výrobu nové lavice, která by zároveň plnila funkci botníku.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. V. v. se po kratší diskuzi shodl na snížení členských příspěvků pro členy nad 70 let (včetně) na 

1000 Kč. Zároveň oprostil od povinnosti platit příspěvky děti do 5 let (včetně) a osoby starší 

80 let (včetně). Dětské příspěvky budou platit osoby ve věku 6–18 let (včetně). 

6. V. v. určil, že počet brigádnických hodin odpracovaných při jarní přípravě kurtů se promítne 

do členských příspěvků v ten samý rok. Další brigády budou již započítávány do dalšího roku. 

Do příspěvků v r. 2017 budou započítány jak brigádnické hodiny v r. 2016 (p. správce jejich 

přehled obdrží od L. Dománě), tak na jaře 2017. Od r. 2018 bude správce vybírat na začátku 

roku 1500 Kč, po ukončení jarních brigád bude správce vyplácet/dobírat brigádami 

upravenou částku. 

Zodpovídá: J. Diblík  



7. V. v. odsouhlasil změnu bodu 5. provozního řádu v následujícím znění: „Do areálu TO je 

možno vstupovat se zvířaty pouze na vodítku. V případě problémového chování zvířete nebo 

majitele může správce rozhodnout o jejich vykázání. V areálu TO je zákaz jízdy na kolech, 

koloběžkách a jiných vozítkách (např. skateboard, segway...) .“ Upravený prvoozní řád vyvěsí 

předseda oddílu na nástěnce. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

8. V. v. se shodl na variantě rodinného členství v podobě oproštění druhého dítěte od členských 

příspěvků (členové: 1 dospělý, 1 dítě + 1 a více dětí zdarma). Přehled výše členských 

příspěvků bude vyvěšen na vývěsce. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

9. V tenisovém areálu bude vyhrazeno místo pro kuřáky (u brány k fotbalovému hřišti). 

Na budově zázemí bude umístěn ukazatel k WC. 

Zodpovídá: J. Diblík 

Zapsal: T. Kábrt 

 

 

         

           

 

 


