
 

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

Nepřítomni: J. Kult  

Hosté: - 

Program 

1. Nákup silnějšího čerpadla a frekvenčního měniče 

2. Členské správcovství  

3. Odpuštění členských příspěvků E. Volhejnové 

4. Návrh reklamního banneru oddílu 

5. Ostatní 

Závěry 

1. Nákup silnějšího čerpadla a frekvenčního měniče 

Předseda oddílu informoval přítomné členy v. v. o schůzce s J. Hanouskem, který oznámil, že 

nás vzhledem k vytíženosti jeho firmy předává firmě Green4plan z Vysokova. Schůzka 

s jednatelem společnosti Vojtěchem Kučerou proběhla hned následující týden a bylo 

domluveno, že zakoupení silnějšího čerpadla, frekvenčního měniče, instalačního materiálu a 

práce co nejdříve nacení. Odhadovaná cena: přes 100 tis. Kč. Z toho důvodu bylo domluveno, 

že předseda oddílu požádá město Č. Kostelec o finanční spoluúčast. V. v. jednohlasně 

podpořil tuto zakázku – v případě, že město bude se spoluúčastí souhlasit. 

 

Pozn. Celková částka zakázky vč. DPH činila 167 367, 20 Kč. Město Č. Kostelec na konci dubna 

souhlasilo s 50% finanční spoluúčastí. Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec tedy po zaplacení 

faktury městem daruje městu 83 683,60 Kč. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

2. Členské správcovství  

Předseda oddílu informoval členy v. v. o požadavku nového správce k ukončení činnosti. V. v. 

souhlasil s vyplacením jednotýdenního platu. V. v. se rozhodl novou situaci řešit členským 

správcováním. Členové oddílu, kteří budou ochotni, se budou ve správcovství střídat po 

týdnu. Kontaktování členů, zpracování instrukcí pro členské správce a předání informací, klíčů 

a zajištění bezpečnostního kódu zajistí předseda oddílu. 

 Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Odpuštění členských příspěvků E. Volhejnové 

V. v. se jednohlasně shodl na odpuštění členských příspěvků E. Volhejnové vzhledem k tomu, 

že Autodoprava Volhejn sponzorsky zajistila přivezení 8 t antuky.  



4. Návrh reklamního banneru oddílu 

V. v. jednohlasně odsouhlasil podobu reklamního banneru do rekreačních areálů v okolí Č. 

Kostelce (v příloze). 

 

5. Ostatní 

Předseda oddílu tlumočil dotaz jednoho ze členů, zda v. v. neuvažuje o zřízení udržovacích 

příspěvků členů oddílu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější problematiku, v. v. tento 

bod odročil na nějaké z příštích jednání. 

 

Předseda oddílu tlumočil dotaz jednoho ze členů, zda v. v. neuvažuje při plánované 

rekonstrukci kurtů 4–6 zkrátit délku „výběhů“. V. v. se shodl, že ne.  

 

  



Náhled reklamního banneru oddílu 
 


