
 

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

Nepřítomni: V. Gerhardt 

Hosté: - 

Program 

1. Průběžný výsledek hospodaření oddílu 

2. Rekonstrukce tenisových kurtů 4–6 

3. Eventuální nákupy 

4. Zimní rozpis ve sportovní hale a předjednání nafukovací haly 

5. Pronájem nahrávacího stroje přes zimu 

6. Příspěvek na správu oddílu pro předsedu 

7. Hodnocení oddílového správcovství 

8. Zazimování zázemí 

9. Přehled výsledků jednotlivců za sezonu 2018/2019 

10. Ostatní 

Závěry 

1. Průběžný výsledek hospodaření oddílu 

Předseda oddílu předal k nahlédnutí členům v. v. průběžnou výsledovku oddílu (01–08/2019), 

podle které oddíl letos hospodaří se ziskem téměř 500 tis. Kč. Předseda oddílu však po 

kontrole všech položek výsledovky konstatoval, že v ní není uvedeno několik velkých 

nákladových položek a hospodaření odhadl se ziskem cca 300–350 tisíc Kč. Zároveň přislíbil 

její položkovou kontrolu s účetním, kterou provede stejně jako vloni, aby nedošlo 

k případným nesrovnalostem. Konečný stav hospodaření bude členům v. v. předán 

v posledním čtvrtletí roku. V. v. vyjádřil spokojenost s hospodařením oddílu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Rekonstrukce tenisových kurtů 4–6 

Vzhledem k dobrému hospodaření oddílu během posledních cca 5 let bude možné 

rekonstruovat dvorce 4–6 (u parku A. B. Svojsíka). Předseda oznámil v. v., že se vedení města 

a majetkového odboru vyjádřilo, že nebude nutné uskutečnit výběrové řízení a že město 

nechá rekonstrukci plně v režii oddílu. V. v. tuto informaci uvítal a dal pokyn k poptání 

kalkulace od 3 specializovaných firem. Zároveň instruoval předsedu ke zjištění doplňkových 

informací o průběhu rekonstrukce a termínu akce.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Eventuální nákupy 



Pokud by se rekonstrukce kurtů stihla uskutečnit ještě v r. 2019, oddíl by splnil pokyn od 

vedení TJ snížit účelně zisk spolku. V případě, že by proběhla až v r. 2020, oddíl doporučuje 

nákup těchto položek:  

Základní žebřík pro výstup na střechu   

Akuvrtačka s příklepem 

Nářadí: Odlamovací nůž, kladívka, sadu šroubováků 

4× sítě na úpravu kurtů 

Antuku na další sezonu (porovnat nabídku spol. Civas s cenou antuky ze Dvora Králové n. L.) 

Materiál na výrobu 4 hrabel  

Druhé analogové hodiny (na stranu zázemí mířící ke kurtu č. 1) 

Nástěnný teploměr 

Míče na celou sezonu 2020 

Zodpovídá: T. Kábrt, J. Kult 

4. Zimní rozpis ve sportovní hale a předjednání nafukovací haly 

Předseda informoval v. v. o rozpisu na zimní sezonu ve sportovní hale, který byl domluven na 

schůzce zainteresovaných spolků během srpna. Tenisový oddíl přišel o ½ hod. ve středu, jinak 

hodiny zůstávají. Zůstává však také problém s nedostatečnou kapacitou tělocvičen pro zimní 

sportování. Sportovní komise se shodla na tom, že by problém vyřešila výstavba tenisové 

nafukovací haly v areálu tenisového areálu, o čemž byla následně informována rada města. 

Zásadní nyní bude kalkulace nafukovací haly, přivedení dostačující plynové přípojky do areálu 

a zajištění dalších nezbytných kroků k zakoupení haly. Předseda přislíbil, že se tímto bude 

v následujících měsících zabývat. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

5. Pronájem nahrávacího stroje přes zimu 

V. v. souhlasil s pronajmutím nahrávacího stroje na měsíce 10–03/2019 za 6000 Kč p. Rudolfu 

Stuchlíkovi. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

6. Příspěvek na správu oddílu pro předsedu 

Předseda oddílu zažádal v. v. o měsíční příspěvek na správu oddílu ve výši 4500 Kč po dobu 

trvání sezony a doložil tuto žádost výpisem úkolů, které splnil během roku 2019 (celkový 

počet: 440) s dodatkem, že v podobném rozsahu není možné tuto práci vykonávat bezplatně. 

V. v. se jednohlasně shodl na schválení příspěvku a zvedl jeho výši na 5000 Kč/měsíc. 

Předseda oddílu bude fakturovat od 04/2020. 

 

7. Hodnocení oddílového správcovství 

V. v. se shodl, že oddílové správcování proběhlo bez větších problémů a že tento formát 

současnému stavu oddílu vyhovuje. Zároveň ale souhlasil s tím, že pokud nějaká vhodná 

nabídka přijde, nebude se bránit vrátit se k formě stálého správce. 

 

8. Zazimování zázemí 

V. v. se rozhodl, že udrží funkční zázemí do doby, kdy teploty již neumožní provozovat 

venkovní hru, a to včetně základního občerstvení. 

 

9. Přehled výsledků jednotlivců za sezonu 2018/2019 



Předseda oddílu seznámil v. v. s žebříčkovým umístěním nejúspěšnějších jednotlivců za 

sezonu 2018/2019: Jonáš Bílý: 30. VČ, 267 ČR (z 9 turnajů 4 zlata, 4 stříbra, 4 bronzy), Natálie 

Jará: 37 VČ, 358 ČR (z 6 turnajů 5 stříber, 1 bronz), Karolína Neumanová: 44 VČ, 462 ČR (ze 6 

turnajů 1 stříbro, 3 bronzy), Veronika Turková: 30. VČ, 362 ČR, dalších cca 5 hráčů se umístilo 

kolem 50. místo ve VČ. V. v. s těmito výsledky vyjádřil spokojenost. 

 

10. Ostatní 

V. v. napomenul svého člena J. Kulta za neustálé porušování provozního řádu (častá jízda po 

areálu na kole).  


