Zápis č. 3 / 2018 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

21.03. 2018
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Hájek, Novák J. , Fidler, Novák M.. Líbal , Rus , Sváda

Projednávané body:

kontrola úkolů z 21.02.2018

M.Novák
- informoval výbor o přípravě kurtů na venkovní sezonu,nákup antuky není prozatím nutný
- zajistí stavy energií po sundání haly a předá J.Novákovi
F.Fidler –
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.
Na valnou hromadu výbor doporučil navrhnou mandátovou komisi ve složení P.Vyšinský a J.Sváda a návrhovou
komisi ve složení Novák Jaroslav a Šára Jiří.
F.Fidler připraví podklad pro valnou hromadu ohledně změn placení členských příspěvků + rezervační poplatek.
Výbor TK projednal výměnu plechového krytu u vodovodní šachty - zajistí F.Fidler (Kuhn brigáda) - úkol trvá
B.Hájek
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.Dodat na email
soupis důležitých akcí na období duben, květen, červen 2018 - zajistí B.Hájek - úkol trvá
- zajistí objednávku tenisových míčů a předá k proplacení J.Novákovi (potřeba míčů je 2/3 oproti roku 2017)
- předložil výboru rozlosování soutěží družstev - začátek 28.4.2018
- ve spolupráci s R.Líbalem zajistí nahlášení soupisek družstev - termín do 30.3.2018
V.Rus
- informoval výbor o napojení studny na kurty 1-3 a 4-6 ,
- 9.4. bude proveden výkop pro rozvody (brigády) , a dojde k položení rozvodů a napojení na studnu
- V.Rus zajistí dokončení stavebního povolení
R.Líbal
- ve spolupráci s B.Hájkem zajistí prodloužení registrací a předají J.Novákovi k proplacení
- upozornil na ukončení platnosti licence rozhodčí pro P.Vyšinského,výbor odsouhlasil proplacení nákladů na nové
rozhodcovské zkoušky (vedoucí družstev mají též možnost udělat si rozhodcovské zkoušky)
Výbor TK potvrdil,že poplatek za novou registraci bude proplacen pouze závodním hráčům TK Roudnice (uvedení
na soupisce družstva TK).

Příští schůze výboru TK: 10.04.2018 od 18,00 hod.
Zapsal: J.Novák

