
Zápis z 26. jednání výkonného výboru tenisového oddílu  

TJ Červený Kostelec, z. s. 

25. 10. 2021 v 18 hod. v klubovně tenisu 

 

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

Nepřítomni: V. Gerhardt, L. Vejrek 

Hosté: - 

Program 

1. Hospodaření 

2. Výhled roku 2022 

3. Pokračování přípravy nafukovací haly 

4. Příprava volební členské schůze 

 

Závěry 

1. Hospodaření 

Předseda oddílu seznámil v. v. s odhadem výsledku hospodaření za letošní rok. Zisk 

hospodaření oddílu za letošní rok by měl přesáhnout 450 tis. Kč, čímž oddíl s přehledem 

vyrovná záporné cashflow způsobené rekonstrukcí kurtů na přelomu roků 2019/2020. Do 

výhledu je již započítaná odsouhlasená dotace na provoz a údržbu (pro tenis cca 100 tis. Kč) a 

odhad zisku kantýny (cca 35 tis. Kč). Přesné výsledky budou známy po zpracování účetním.  

 

2. Výhled roku 2022 

V. v. odsouhlasil vzhledem k dobrému hospodaření a vyrovnání záporné cashflow záměr 

nákupu nového nářadí v dostatečném počtu (1 sada na 1 kurt) a nové sítě v r. 2022. Zároveň 

bude doplněno množství a druh spotřebičů do přípravny jídel dle potřeby, nářadí v dílně ad. 

Podrobnosti na jarní schůzce v. v. J. Kult prověří možnost využití dotací na solární ohřev vody. 

Zodpovídá: T. Kábrt, J. Kult 

 

3. Pokračování přípravy nafukovací haly 

Probíhá územní řízení pro sklad a základy haly, stavební povolení by mělo být vydáno během 

cca 3 týdnů. Schůzka o technickém provedení základů proběhne v následujícím týdnu 

s pracovníky firmy Calypso a P. Matyskou z odboru rozvoje města. Zalití základů je plánováno 

na listopad 2021. Na sklad bude po vydání stavebního povolení vypsáno výběrové řízení, 

zahájení prací se odhaduje na jaro 2022. Předseda oddílu informoval, že kabiny jsou dle J. 

Prouzy zatepleny do kategorie B a že starosta města výhledově počítá s vytápěním kabin 

plynem. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

4. Příprava volební členské schůze 

V. v. se shodl, že po 5 letech působení by měl uspořádat volební členskou schůzi. Určil 

termín: sobota 20. listopadu od 17 hod. Všichni přítomní vyjádřili chuť pracovat ve v. v. i 



nadále. Zároveň doporučili, aby na schůze výboru docházel také člen kontrolní komise TJ Č. 

Kostelec Aleš Jarý. V. v. určil, že členská schůze bude volit jak v. v., tak předsedu. V. v. se také 

shodl, že oddíl proplatí přítomným základní občerstvení. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

5. Ostatní 

Vzhledem k vývoji počasí v. v. doporučil tenisové kurty již zazimovat. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

 


