Zápis č. 2 / 2018 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

21.02. 2018
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Hájek, Novák J. , Fidler, Novák M.. Líbal ,
Rus , Sváda

Projednávané body:

kontrola úkolů z 17.01.2018

M.Novák
- předložil aktuální seznam neodpracovaných a nezaplacených brigád za letošní sezonu,jedná se o tyto členy :
Husák Eda,Kozák Jan ml. - členové budou písemně vyzvání ,zajistí R.Líbal a B.Hájek - úkol trvá
Po silné vichřici došlo k poškození oplocení a reklam – opravy proběhnou až na jaře , F.Fidler zjistí možnost
náhrady od pojišťovny.Dále došlo k poškození tréninkové zdi přilehlým stromem ,který je v majetku města –
F.Fidler podá na město žádost o náhradu škody - úkol trvá.
F.Fidler –
- 23.1. od 14,00 h proběhla v zasedačce MÚ Roudnice veřejná diskuze ohledně stavu v ulici Alej 17.listopadu Dlouhodobé stání autobusů způsobuje problém s výjezdem/vjezdem z/do areálu Tenisového klubu. Informace
bude předána společnostem zajišťujícím dopravu.Do budoucna, po skončení udržitelnosti projektu, zvážit
přesunutí zastávky autobusů do místa, kde by nedocházelo k bránění výjezdu.
Možnost prezentovat akce našeho spolku v rámci připravovaného prezentačního videa v novém Infocentru města
Roudnice nad Labem. Akce budou prezentovány v textovém formátu a čtvrtletně aktualizovány.Do 2. 3. 2018,
dodat na email soupis důležitých akcí na období duben, květen, červen 2018 - zajistí B.Hájek
Výbor TK projednal výměnu plechového krytu u vodovodní šachty - zajistí F.Fidler (Kuhn brigáda)
Valné hromada dne 26.3.2018 od 18,00 hod. v klubovně TK.
- program ,pozvánky ,plné moci - zajistí F.Fidler a předá B.Hájkovi k rozeslání emailem
Výbor TK odsouhlasil změnu placení členských příspěvků pro rok 2018 ,která bude předložena Valné hromadě :
člen - dospělí nad 18 let z 1 500,- na 1 700,-Kč
permanentka z 3 000,- na 3 200,-Kč
člen - mládež do 18 let
z 1 000,- na 1 100,-Kč
člen - důchodce do 70 let z 1 000,- na 1 200,-Kč
permanentka z 2 000,- na 2 200,-Kč
člen - důchodce 71-79 let z 400,- na 500,-Kč
permanentka z 2 000,- na 2 200,-Kč
Nově výbor odsouhlasil poplatek za stálou rezervaci kurtu pro trenéry klubu ve výši 20,-Kč/hod. Poplatek bude
vybírán měsíčně předem za každou zarezervovanou hodinu,po ukončení měsíce bude vrácena částka 20,-Kč za
každou hodinu,kterou trenér odehraje s naším registrovaným hráčem.Poplatek se bude vracet i za každou řádně
omluvenou hodinu (počasí,nemoc).
Výbor TK odsouhlasil zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 předložené J.Novákem bude takto předloženo ke schválení VH
Tenisový ples 6.ročník - pátek 23.03.2018 od 20,00 hod.

Příští schůze výboru TK: 21.03.2018 od 18,10 hod.
Zapsal: J.Novák

