
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE TENISOVÉHO ODDÍLU TJ ČERVENÝ KOSTELEC 

konané 5. 5. 2017 v 19 hod. v klubovně tenisového oddílu 
 
Přítomni:     členové oddílu dle prezenční listiny (k nahlédnutí u nového předsedy oddílu) 
   členové nově zvoleného v. v. 
 
  
Program:  1. Úvod 
   2. Představení organizace TJ 
   3. Informace o vztahu oddílu a Města Č. Kostelce 
   4. Představení formy spolupráce a statutů klubovny 
   5. Informace o financování tenisové školy 
   6. Informace o snaze o otevřenost hospodaření oddílu 
   7. Představení výsledovky z r. 2016 
   8. Schválení výše členských příspěvků 
   9. Představení provozního řádu oddílu 
   10. Vyhlášení nelepších brigádníků v r. 2017 
 
 
1. Úvod 
Předseda tenisového oddílu TJ Červený Kostelec (dále TO TJ) Tomáš Kábrt uvítal všechny přítomné na 
mimořádné členské schůzi TO TJ. Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů oddílu starších 18 let. 
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o nadpoloviční většinu dospělých členů oddílu, bylo dle stanov TJ 
vyčkáno půl hodiny, načež se stala členská schůze usnášeníschopná.  
 
2. Představení organizace TJ 
Tomáš Kábrt mimořádné členské schůzi představil organizační strukturu TJ Červený Kostelec, z.s. vč. 
zástupců vedení a v. v.  
 
3. Informace o vztahu oddílu a Města Č. Kostelce 
Tomáš Kábrt informoval mimořádnou členskou schůzi o formě a kvalitě vztahů oddílu s Městem Č. 
Kostelec vč. informací o nedávném předání hřišť městu a o smlouvě o výpůjčce. 
 
4. Představení formy spolupráce a statutu klubovny 
Předseda TO TJ informoval mimořádnou členskou schůzi o zvolené formě spolupráce s novým 
správcem Janem Diblíkem a o zvoleném statutu společenské místnosti v novém zázemí – klubovny – a 
všech právech a povinnostech z toho vyplývajících.  
 
5. Informace o financování tenisové školy 
Předseda TO TJ informoval mimořádnou členskou schůzi o způsobu financování tenisové školy a 
zdůraznil její nezávislost na hospodaření oddílu. Vyzdvihl také přínosy školy pro hospodaření oddílu. 
 
6. Informace o snaze o otevřenost hospodaření oddílu 
Předseda TO TJ informoval mimořádnou členskou schůzi o záměru otevřít hospodaření oddílu jeho 
členům prostřednictvím jejich zástupců ve v. v. a zveřejňovat výsledky jednání výkonného výboru.  
 
7. Představení výsledovky z r. 2016 
Tomáš Kábrt seznámil mimořádnou členskou schůzi s výsledovkou z r. 2016. Výsledovka byla schválena 
počtem hlasů 11. 



 
8. Schválení výše členských příspěvků 
Předseda TO TJ seznámil mimořádnou členskou schůzi s návrhem výše členských příspěvků v r. 2017: 
Dospělí 1500 Kč, děti 1000 Kč, kurt 1 hod. 150 Kč. Pravidla odpracování brigádnických hodin zůstávají 
shodná s předešlým rokem. Výše příspěvků včetně systému brigád byla schválena počtem hlasů 11. 
 
9. Představení provozního řádu oddílu 
Předseda TO TJ Tomáš Kábrt seznámil mimořádnou členskou schůzi s novým provozním řádem oddílu, 
který byl projednán s Městem Č. Kostelec.  
 
10. Vyhlášení nelepších brigádníků v r. 2017 
Tomáš Kábrt seznámil mimořádnou členskou schůzi TO TJ s nejaktivnějšími brigádníky, kterými byli 
Vladimír Borůvka (47,5 hod.), Martin Borůvka (32 hod.) a Václav Bařtipán (16 hod.).  
 

Usnesení mimořádné členské schůze tenisového oddílu TJ Červený Kostelec  
konané 5. 5. 2017 v 19 hod. v klubovně tenisového oddílu 

 
Mimořádná členská schůze: 
 
1. schvaluje výsledovku za rok 2016 
Hlasování:  pro     11     proti     0     zdrželo se     0     schváleno 
 
2. schvaluje novou výši členských příspěvků 
Dospělí 1500 Kč, děti 1000 Kč, kurt 1 hod. 150 Kč. + systém brigád, namísto předešlých (dospělí 1000 
Kč, děti 700 Kč, kurt 1 hod. 150 Kč). 
Hlasování: pro     11     proti     0     zdrželo se     0     schváleno 
 

Zapsal: Tomáš Kábrt 
 


