
 

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

Omluveni: T. Čejchan, J. Kult 

 

Program 

1. Zabezpečení kabin 

2. Zaplacení nahrávacího stroje 

3. Vypůjčování klubovny  

4. Pronájem celého areálu 

5. Přepis elektřiny pod TJ 

6. Nabídka firmy Adidas na prodej zboží 

7. Proplácení účasti dětí na turnajích 

8. Zahradní úpravy areálu 

9. Informace o uskutečněných turnajích 

10. Ostatní 

Závěry 

1. Zabezpečení kabin 

V. v. se shodl na způsobu dalšího zkvalitnění zabezpečení kabin. Z důvodu bezpečnosti tento 

bod není v zápisu blíže rozepsán, v případě zájmu dodá informace osobně předseda oddílu. 

 

2. Placení nahrávacího stroje 

V. v. se jednohlasně shodl na využití dotace MŠMT, osy VIII, na zaplacení nahrávacího stroje.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Vypůjčování klubovny  

V. v. schválil, že klubovna oddílu je bezplatně pronajímatelná. Na pořádané akci ovšem musí 

být přítomen alespoň jeden člen oddílu a správce a účastníci akce musí dodržovat provozní 

řád. Zároveň musí zájemce hlásit zájem o rezervaci klubovny alespoň týden před začátkem 

akce a akci musí odsouhlasit v. v. oddílu a správce. Tento návrh projedná s vedením města T. 

Kábrt. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

4. Pronájem celého areálu 

Pro pronájem celého areálu (klubovny a kurtů) platí stejná pravidla jako u vypůjčování 

klubovny. Pronájem areálu stojí 6000 Kč/den. Tento návrh projedná s vedením města T. 

Kábrt. 

Zodpovídá: T. Kábrt 



5. Přepis elektřiny pod oddíl 

T. Kábrt informoval v. v. o protahujícím se průběhu přepisu elektřiny pod TJ Červený 

Kostelec. Informoval také o tom, že po dohodě s městem Č. Kostelec bude oddíl platit 

elektřinu od data předání stavby. 

 

6. Nabídka firmy Adidas na prodej zboží 

V. v. schválil vyvěšení nabídky výrobků značky Adidas v klubovně za nabídnuté zvýhodněné 

ceny.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

7. Proplácení účasti dětí na turnajích 

V. v. se dohodl na neproplácení startovného dětí na individuálních turnajích a navrhl pro 

tento účel využít dotace MŠMT, osy VIII. Tuto možnost promyslí T. Kábrt a s rozhodnutím 

seznámí v. v. na dalším jednání. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

8. Zahradní úpravy areálu 

V. v. se vzhledem k architektonické kvalitě nového zázemí shodl na nutnosti přípravy 

zahradního projektu. Předeseda oddílu proto zahájí diskuzi s vedením města nad konkrétními 

kroky a financováním projektu a následné realizace. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

9. Informace o uskutečněných turnajích 

T. Kábrt seznámil v. v. s uskutečněnými turnaji dospělých a mladších žákyň vč. výše výběru 

startovného a rozdělení peněz mezi pořadatele a správce oddílu. V. v. vzal na vědomí. 

 

10. Ostatní 
R. Brát vznesl dotaz na průběh příprav pravidel vyúčtování cestovních dokladů. Do dalšího v. 

v. slíbil pravidla připravit T. Kábrt. 

V. v. schválil nákup 6 malých solárních svítidel určených na osvětlení cesty ke klubovně.  

Předseda oddílu zodpověděl dotazy týkající se seznamu členů předávaného na MěÚ a 

způsobu jeho vyhodnocení pro určení výše městské dotace a způsobu a výše placení vodného 

a stočného. 

 

Zapsal: T. Kábrt 

 


