
 

Přítomni: R. Brát, V. Gerhardt, T. Kábrt, J. Kult, T. Nosek,  

Nepřítomni: M. Celba, L. Vejrek 

Hosté: - 

Program 

1. Sportovní úspěchy 

2. Hospodaření oddílu 

3. Vyrovnávání záporného výsledku cash flow v následujících letech 

4. Připomínkování návrhu na umístění zázemí pro nafukovací halu 

5. Ostatní 

Závěry 

1. Sportovní úspěchy 

Předseda oddílu seznámil v. v. s výsledky zkrácené koronavirové sezony. Vyzdvihl vítězství 

v krajské soutěži našich dorostenců, a především vítězství v krajském přeboru mladších žáků 

A. Jejich výsledek znamená, že postoupili do nejvyšší východočeské soutěže (z níž se vítěz 

účastní již MČR), což se našemu družstvu naposledy podařilo v r. 1981. Dále zmínil divácky i 

herně (27 hráčů, z toho 2 hráči v minulých letech do 50 v ČR, jeden hrající v USA) velmi 

vydařený turnaj mužů, který se konal 4.–6. 7. V. v. vyjádřil nad těmito informacemi 

spokojenost. 

 

2. Hospodaření oddílu 

Předseda oddílu informoval v. v. o zajištění sponzorského příspěvku od firem: BCom 

Consulting, DMPublishing, Trees, Kasper, Saar Gummi Czech a NVSP. Zároveň informoval o 

tom, že již přišly peníze z dotace Můj klub MŠMT (175 tis. Kč) a samozřejmě od města Č. 

Kostelec (185 tis. Kč). Vzhledem k těmto a dalším příjmům (členské příspěvky, občerstvení, 

drobný prodej) odhadl předseda oddílu (při odhlédnutí od letošních faktur za rekonstrukci 

kurtů 4–6) zisk za letošní rok cca 300 tis. Kč. Dále také informoval, že TJ žádá o mimořádnou 

dotaci z programu Covid Sport, a to ve výši 105 863,50 Kč.  

 

3. Vyrovnávání záporného výsledku cash flow v následujících letech 

V. v. tenisového oddílu se jednohlasně shodl, že se nadále všemi dostupnými prostředky bude 

snažit snižovat záporný výsledek toku peněz způsobený rekonstrukcí kurtů 4–6, a to dle 

následujícího plánu: v roce 2020 zajistit zisk oddílu (při odhlédnutí od letošních faktur za 

rekonstrukci kurtů 4–6) min. 300 tis. Kč a v roce 2021 min. 200 tis. Kč. Na konci roku 2022 je 



v plánu se dostat do kladných čísel. V případě nenadálých technických problémů většího 

charakteru by se splácení prodloužilo o rok tak, jak je dohodnuto ve v. v. TJ:  

V. v. TJ ukládá předsedovi oddílu tenisu do 31. 12. 2023 postupným splácením vyrovnat 

kumulativní položku toku finančních prostředků oddílu tenisu vč. školičky a klubovny 

minimálně na nulu. 

 

4. Připomínkování návrhu na umístění zázemí pro nafukovací halu 

Předseda oddílu seznámil v. v. s nákresem situace umístění zázemí pro nafukovací halu, 

technologii naf. haly a antuku a s upřesňujícími dotazy Ing. arch. Pavla Šmelhause. Návrh 

situace + odpovědi Pavla Matysky a v. v. tenisového oddílu TJ Č. K. v příloze č. 1 a 2.  

 

Předseda ten. oddílu také seznámil s usnesením v. v. TJ: 

 

T. Kábrt zaslal v předstihu všem členům v.v. a předsedovi k.k. kalkulaci provozních 

nákladů a výnosů nafukovací haly. Stavební úřad vyžaduje stavební povolení díla, tudíž 

výběrové řízení dodavatele proběhne dle zpráv z MěÚ v posledním kvartálu letošního 

roku. Účastníci jednání požadují, aby do usnesení z příštího výkonného výboru TJ bylo 

jasně formulováno, že provozní náklady jsou plně v režii oddílu tenisu a jejich úhrada 

nesmí narušit průběžné vyrovnání záporného výsledku hospodaření tenisového oddílu, 

které bylo způsobeno rekonstrukcí tří tenisových kurtů. Sledování nákladů a výkonů haly 

bude mj. I prostřednictvím samostatného střediska. V každém případě je nutné vysoce 

ocenit mimosportovní aktivity tenistů. Bylo doporučeno sportovní komisi navrhnout, aby 

správce zařízení byl hrazen z prostředků města. Závěrem bylo důrazně připomenuto, aby 

před realizací díla proběhl průzkum podloží (dříve rybník). 

 

V. v. se shodl na tom, že v případě mimořádných událostí, v důsledku kterých by byla zřejmá 

ztrátovost střediska nafukovací haly, vyhrazuje si tenis právo halu v tom kterém roce halu 

neprovozovat a současně si vyhrazuje právo svoji sportovní činnost provozovat ve sportovní 

hale v Červeném Kostelci v rozsahu sezony 2020–2021. 

Zodpovídá: T.Kábrt 

 

5. Ostatní 

- předseda ten. oddílu vyhodnotil leták zveřejněný ve zpravodaji na hodinovou volnou hru na 

kurtech jako nepříliš účinný (2 návštěvy). 

- předseda ten. oddílu vznesl výhrady vůči chování člena v. v. Jiřího Kulta, který po areálu neustále 

jezdí na kole, čímž porušuje před zraky hrajících i nehrajících členů všeho věku provozní řád. Jiřímu 

Kultovi byla vydána další výtka.  

- v. v. se dohodl, že na kurt si hráči mohou nosit sklenice s limonádou. Zákaz alkoholických nápojů 

na kurtu platí neustále.  


