
 

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

Omluveni: T. Čejchan 

 

Program 

1. Informace o změnách ve vedení TJ 

2. Žádost na MěÚ o opravy areálu 

3. Pronájem areálu 

4. Projednání kalkulace zahradních úprav areálu 

5. Výměna kamer a nákup a instalace dalších zařízení v areálu 

6. Mimořádná odměna pro správce areálu 

7. Reklamace TV 

8. Informace o akcích uspořádaných na přelomu července a srpna 

9. Informace o možnosti vyplnit žádost o proplacení cestovních nákladů 

10. Ostatní 

Závěry 

1. Informace o změnách ve vedení TJ 

T. Kábrt seznámil. v. v. se svým záměrem odejít z vedení TJ Červený Kostelec. Zároveň v. v. 

informoval o blížící se valné hromadě, která se uskuteční 19. října od 18 hod. v restauraci 

Divadlo. V nově zvoleném v. v. za tenis zasednou Tomáš Kábrt, Jiří Kult a Richard Brát. Tomáš 

Čejchan s odstoupením po telefonické dohodě s T. Kábrtem souhlasí. Tyto informace předá 

vedení TJ předseda oddílu.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Žádost na MěÚ o opravy areálu 

V. v. se jednohlasně shodl, že tenisový oddíl bude v rámci každoroční možnosti podat žádost 

o opravy areálu žádat o vybudování parkoviště na místě současného místa pro parkování a na 

místě sousedícího asfaltového povrchu se zdí a úložným prostorem pro antuku. Součástí 

žádosti bude také demolice zdi i stávajího povrchu a instalace nové stavby, a to podél plotu u 

kurtu č. 6 v místě nejblíže městskému zahradnictví. Pro žádost bude zajištěna podpora 

skautského oddílu, který parkoviště také využívá. Kalkulaci, zpracování žádosti a její předání 

zajistí předseda oddílu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Pronájem areálu 

T. Kábrt seznámil v. v. s dohodou se starostou města, že žádost o předání areálu třetí osobě 

musí oddíl podat radě města pouze v případě, že na akci nebude přítomen jeden člen oddílu 

a správce.  



4. Projednání kalkulace zahradních úprav areálu 

V. v. tenisového oddílu se po projednání kalkulace rozhodl využít návrhu Jitky Ullwerové a 

následného nacenění Petra Pacáka (Trees, s.r.o.), ovšem pouze v rozsahu plochy B (u šaten). 

Plochu A (před terasou) chce nechat v. v. travnatou. O ploše C bude rozhodnuto na dalším v. 

v. po vytrhání pařezů, které proběhne v prvním říjnovém týdnu. Kontaktování všech 

zainteresovaných osob zajistí předseda oddílu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Výměna kamer a nákup a instalace dalších zařízení v areálu 

V. v. tenisového oddílu se rozhodl, že vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření zakoupí 

kvalitnější kamery, které zajistí ještě lepší bezpečnost a přehled o dění v areálu. Zároveň oddíl 

nakoupí pohybový snímač pro venkovní světla a navrhne koupi mobilní ozvučovací sestavy, 

kteoru projedná na následném v. v. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

6. Mimořádná odměna pro správce areálu 

V. v. tenisového oddílu se jednohlasně rozhodl, že vzhledem k dobrým výsledkům 

hospodaření odmění celosezónní příkladnou činnost správce areálu mimořádnou odměnou 

ve výši 20 tisíc korun. O způsobu vyplacení se dohodne předseda oddílu se správcem a účetní 

TJ. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

7. Reklamace TV 

V. v. se rozhodl, že reklamovat TV bude až po posvícenském turnaji, který proběhne 30. 9. 

2017. 

Zodpovídá: J. Kult 

8. Informace o akcích uspořádaných na přelomu července a srpna 

T. Kábrt v. v. informoval o průběhu a vyúčtování pouťového turnaje a o tenisovém 

soustředění. Zároveň v. v. projednal připomínky některých členů oddílu k účasti 

nekosteleckých hráčů. V pozvánce příště proto bude stát, že pouťový a posvícenský turnaj 

jsou určeny pro členy a přátele klubu. Na průběh tenisového soustředění nebyly 

zaznamenány žádné stížnosti. 

 

9. Informace o možnosti vyplnit žádost o proplacení cestovních nákladů 

T. Kábrt informoval v. v. o možnosti proplacení cestovních nákladů. V provozním řádu bude 

uvedeno toto: „Každý z členů TJ má právo na proplacení cestovních nákladů na soutěže 

družstev, které musí předložit do 1. 9. daného roku. Blanket formuláře vydá na vyžádání 

správce areálu a žadatel ho předá vyplněný zpět správci.“ 

Pro letošek se termín posouvá do 15. 10. 2017. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

10. Ostatní 

R. Brát slíbil dodat do nově instalovaného počítače evidenci členů.  

Na příští sezonu v. v. zlepší propagaci areálu a zajistí zkrášlení zázemí. Prvním krokem bude 

výběr loga oddílu, který v. v. projedná na letošním posledním jednání. 

Zodpovídá: T. Kábrt, R. Brát 

 

Zapsal: T. Kábrt 


