
 

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

Nepřítomni: R. Brát 

Hosté: J. Diblík 

Program 

1. Poděkování  

2. Ukončení sezony 2018 

3. Ukončení činnosti správce + odměna za jeho činnost 

4. Výběr nového správce 

5. Informace o hospodaření oddílu 

6. Nízký tlak vody v hadicích 

7. Porucha vodovodního potrubí a náprava spol. Průmstav 

8. Pojištění budovy zázemí 

9. Informace z jednání sportovní komise 

10. Akce ČTS – členská základna 

11. Navigační cedule ve městě 

12. Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 

13. Ostatní 

Závěry 

1. Poděkování  

Předseda oddílu poděkoval kolegům za celosezonní docházku na jednání v. v. a kvalitní 

spolupráci.  

 

2. Ukončení sezony 2018 

T. Kábrt a J. Diblík přednesli v bodech průběh ukončení sezony. Podzimní brigáda se 

uskuteční v týdnu od 22. října.  

Zodpovídá: J. Diblík a T. Kábrt 

 

3. Ukončení činnosti správce + odměna za jeho činnost 

Předseda oddílu oznámil ukončení činnosti J. Diblíka v jeho funkci správce k 31. 12. 2018. V. 

v. se rozhodl, že dohodu o provedení práce, která je sepsaná na dobu neurčitou, nebude 

ukončovat. J. Diblík přednesl seznam spotřebičů v klubovně, které jsou v jeho vlastnictví a 

které si odveze. Nabídl možnost příslušenství, které je ve výpůjčce od pivovaru Primátor, 

přepsat na nového správce. Zároveň nabídl možnost odkupu talířů do vlastnictví tenisového 

oddílu. O budoucnosti tohoto příslušenství se rozhodne po výběru správce na začátku 



listopadu. T. Kábrt nabídl J. Diblíkovi za jeho celoroční obětavou práci odměnu 10 000 Kč. V. 

v. tento návrh jednohlasně podpořil. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

4. Výběr nového správce 

Předseda oddílu oznámil zájem tří osob o práci správce tenisového areálu. V. v. se shodl, že 

po prohlídce zázemí, kterou uskuteční se zájemci T. Kábrt, bude na začátku listopadu 

naplánováno krátké jednání v. v. se zájemci a na jeho základě vybere nejvhodnějšího 

kandidáta.  

 

5. Informace o hospodaření oddílu 

Předseda oddílu oznámil, že uskutečnil kontrolu způsobu vedení účetnictví a hodnotí práci P. 

Vítka jako velmi dobrou. Nápravu drobných nedostatků (např. přesun některých položek, 

které svým charakterem spadají pod jiné středisko, do správné kolonky – týká se především 

středisek tenisu a tenisové školičky) zajistí předseda oddílu. Zároveň označil hospodaření 

tenisového oddílu jako vynikající. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

6. Nízký tlak vody v hadicích 

V. v. se shodl na nutném udělení priority řešení nedostatečného tlaku vody v systému 

zavlažování hadicemi. T. Kábrt proto s T. Noskem sjednají schůzku se zástupci města a firmy 

Průmstav a tento problém posunou blíže k řešení. 

Zodpovídá: T. Kábrt a T. Nosek 

 

7. Porucha vodovodního potrubí a náprava spol. Průmstav 

Předseda oddílu oznámil, že v tenisovém areálu došlo k úniku vody z vodovodního potrubí. 

Vzhledem k charakteru úniku nápravu zjednala firma Průmstav v rámci záruční doby stavby. 

Vada byla potvrzena a napravena na větvi vodovodu vedoucímu k fotbalovému zavlažování. 

Škoda byla odhadnuta na cca 8 m3 a TJ Červený Kostelec se rozhodla o náhradu škody 

nežádat. 

 

8. Pojištění budovy zázemí 

T. Kábrt informoval v. v. o způsobech pojištění budovy tenisového zázemí. Jde o pojištění 

proti živelnímu a vodovodnímu neštěstí a proti krádeži částí budovy a vandalismu. V. v. 

rozhodl, že k tomuto pojištění nebude další sjednávat. 

 

9. Informace z jednání sportovní komise 

T. Kábrt informoval o snaze sportovní komise zřídit p. o.  Červenokostelecký sport (stále 

v jednání) a o navýšení financí pro červenokostelecké spolky (návrh: +1 000 000 Kč, 

odsouhlaseno: + 300 000 Kč). 

 

10. Akce ČTS – členská základna 

Předseda oddílu informoval o náborové akci ČTS, která přinese za každého člena oddílu 

vloženého do informačního systému 100 Kč. V. v. rozhodl, že do systému bude vložena celá 

členská základna z r. 2018 dle požadavků ČTS. 

Zodpovídá: T. Kábrt 



11. Navigační cedule ve městě 

T. Kábrt informoval v. v. o blížící se instalaci nového navigačního systému ve městě. O 

ukazatelích k tenisovým kurtům se jedná. 

 

12. Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 

Předseda oddílu informoval v. v. o výsledku voleb do obecního zastupitelstva. Za hnutí 

sportovců Pro Zdraví a Sport se bohužel do ZM těsně nedostal ani jeden zástupce.  

 

13. Ostatní 

J. Kult přislíbil vytvoření formuláře k objednání klubového trička. 

 

J. Kult přislíbil vytvoření podtácků s logem oddílu.  

 

J. Kult doporučil reklamní bannery nechat vyvěšené přes zimní období. 

Zodpovídá: J. Kult 


