
 

Přítomni: J. Kult, R. Brát, T. Kábrt, L. Vejrek 

Omluveni: T. Čejchan, V. Gerhardt, M. Celba 

 

Program 

1. Přiblížení situace na TJ 

2. Informace o uskutečněných nákupech a splněných úkolech z v. v. 

3. Informace o průběžném hospodaření oddílu  

4. Zvýšení mzdy správce a odpuštění jeho členského příspěvku 

5. Posouzení nabídky od firmy PRO KENNEX SPORT na prodej tenisového vybavení 

6. Posouzení nabídky od firmy JOSI na připojení TV 

7. Změna počítání hodinové sazby pronajatého kurtu 

8. Zabezpečení kabin 

9. Zákaz hry rekreačních hráčů při mistrovských utkáních 

10. Ostatní  

Závěry 

1. T. Kábrt seznámil v. v. s neshodami a obtížnou komunikací ve vedení TJ Červený Kostelec.  

2. V. v. byl seznámen s uskutečněnými nákupy oddílu a se splněnými úkoly z jednání v. v. (mj. 

objednání botníku do šaten, odvětrání skříněk, zjištění podmínek pro zavedení EET v TJ, 

vybírání příspěvků, vyplacení brigád, zajištění nástěnek, náprava funkčnosti zavlažování, 

zvýšení tlaku v hadicích, koupě popelnice, sehnání trezoru aj.). 

3. T. Kábrt seznámil v. v. s průběžným hospodařením oddílu a odhadem stavu poklady na konci 

roku. V případě bezhavarijního provozu by měl oddíl hospodařit s přebytkem více jak 200000 

Kč. Přebytek se v. v. jednohlasně rozhodl věnovat na budoucí rekonstrukci kurtů. V. v. se 

rozhodl pro jednorázovou rekonstrukci 3 kurtů a nerozdělovat rekonstrukci na jednotlivé 

kurty. Tento záměr sdělí starostovi města předseda oddílu.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

4. Vzhledem ke skvěle odváděné práci správce areálu se v. v. rozhodl zvýšit mu mzdu na 8000 

Kč/měsíc a odpustit mu placení členských příspěvku.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. V. v. se vzhledem k nabízeným výhodným benefitům jednohlasně rozhodl přijmout nabídku 

firmy PRO KENNEX SPORT na spolupráci s oddílem. Objednání zboží k drobnému prodeji a 

vyvěšení ceníku zajistí T. Kábrt. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

6. V. v. přijal nabídku firmy JOSI na připojení TV vč. balíčku SPORT.  



7. V. v. odsouhlasil změnu počítání hodinové sazby na kurt. Po první hodině budou hráči platit 

za každou započatou půlhodinu polovinu hodinové sazby. 

8. V. v. projednal možnosti dalšího zabezpeční kabin. O konkrétním řešení rozhodne po 

předložení kalkulace od oslovených firem.  

Zodpovídá: J. Kult 

9. V. v. se shodl na zákazu hry rekreačních hráčů během mistrovských utkání, pokud se nebude 

hrát pouze na třech kurtech (1–3, popř. 4–6). 

10. Šednoucí TV bude reklamována. 
Oddíl zatím nebude kupovat nové odpadkové koše do areálu (současný stav je dostačující). 
Stav pojištění objektu u města prověří předseda oddílu. 
Oddíl zakoupí za 20000 Kč od P. Rady nahrávací stroj a jeho současnému majiteli a jeho 
synovi odpustí na 2 roky členské příspěvky. Pravidla užívání zpracuje předseda oddílu. 

Zodpovídá: J. Kult, T. Kábrt 
 

Zapsal: T. Kábrt 


