Zápis č. 4 / 2018 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

10.04. 2018
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Hájek, Novák J. , Novák M.. Líbal , Rus , Sváda
Fidler

Projednávané body:

kontrola úkolů z 21.03.2018

M.Novák
- informoval výbor o přípravě kurtů na venkovní sezonu,brigáda 14.4. od 9,00h - rozvody vody od studny
B.Hájek
Prezentoval akce našeho spolku na období duben-červen v rámci prezentačního videa v novém Infocentru města
Roudnice nad Labem.
V.Rus
- informoval výbor o napojení studny na kurty 1-3 a 4-6 ve dnech 14-15.4.2018
- V.Rus zajistí dokončení stavebního povolení - úkol trvá
R.Líbal
- předložil výboru požadavky trenérů TK na stálou rezervaci tenisových kurtů do 30.6.2018 a výbor TK odsouhlasil
rezervaci kurtů takto :
kurt č.1 kurt č.2 kurt č.3 kurt č.4 kurt č.5 kurt č.6
pondělí

volno

14-18h

14-18h 14-16h 16-18h

volno

úterý

volno

14-18h

15-17h 14-16h 15-16h

14-18h

středa

volno

14-18h

14-18h 14-18h 14-18h

volno

čtvrtek

volno

14-18h

15-17h 14-16h 14-15h

14-17h

pátek

volno

14-17h

14-17h 14-16h volno

15-17h

kurt 4,5 16-18h dorost

kurt 4,5 do 17h st.+ml.žactvo

Výbor TK odsouhlasil ,že tréninky všech trenérů a mládeže končí v pátek max. do 17hodin. (5x pro , 1x proti)
Po měsíci výbor TK provede vyhodnocení využití pevně zamluvených hodin a v případě nevyužívání rezervovaných
hodin může rezervaci zrušit. J.Novák zajistí výběr rezervačního poplatku od příslušných trenérů .
Výbor TK rozhodl,že za vzornou přípravu tenisového plesu je Anežka Vyšinská osvobozena od placení
permanentky na letošní sezonu.Výbor TK zároveň děkuje manželům Vyšinským za výbornou organizaci tenisového
plesu.
Výbor TK rozhodl o pronájmu tenisových kurtů v sobotu 28.4. (turnaj středočeského kraje),nájem = 60%
startovného
Výbor TK připomíná vedoucím družstev a trenérům TK,že mají povinnost ohlídat zaplacení členských příspěvků od
hráčů ,které mají na soupisce popř.je trénují.

Příští schůze výboru TK: 16.05.2018 od 18,10 hod.
Zapsal: J.Novák

