Zápis č. 5 / 2018 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

16.05. 2018
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Hájek, Novák J. , Novák M.. Líbal , Rus , Fidler
Sváda

Projednávané body:

kontrola úkolů z 10.04.2018

F.Fidler
- informoval výbor o potřebě vybudování zásobníkové nádrže pro napojení studny a možnosti kropení ze 4 hadic
na kurtech 1-3 a 4-6
- seznámil výbor s technickým řešením a cenovou nabídkou od fy AQ SPOL z Roudnice , cena za již provedené a
nefakturované výkony je 16 814,-Kč , nabídka za dodávku a montáž zásobníkové nádrže je 103 507,-Kč bez DPH
- dodání a montáž bude tkzv.na klíč , termín dokončení 1/2 července 2018
- výbor TK odsouhlasil tuto investici a pověřil předsedu F.Fidlera s uzavřením smlouvy o dílo
- V.Rus zajistí dokončení stavebního povolení,popř.stavební ohlášku na výše uvedenou investici
R.Líbal
- předložil výboru svoji rezignaci na funkci vedoucího sportovního úseku od příštího volebního období,výbor TK
bude hledat náhradu
Výbor TK neodsouhlasil požadavek R.Líbala na snížení permanentky pro trenéra J.Znamenáčka (platí cena 3200,Kč)
Výbor TK odsouhlasil následující akce :
- 2.6.2018 turnaj čtyřher 100+ , VIP ženy , TK dodá míče
- 20.6.2018 ,celodenní pronájem areálu Komerční bance,turnaj klientů,cena 10 000,-Kč
- odměnu za kustodství pro R.Líbala za 5-6/2018 ve výši 6 600,-Kč
- pořádání Memoriálu J.Hromádky, 1+2 liga dvoukolově
- nákup ohniště a barelu na pitnou vodu pro potřebu příměstského tábora ,cena 3 000,-Kč
- výbor TK schválil zákaz hraní od 19h v pátek 13.7.2018 a v pátek 24.8.2018 z důvodu závěrečné pro děti
Příměstského tenisového tábora
- potvrdil pravomoci ředitele turnaje při pořádání tenisových akcí ohledně uvolňování kurtů pro ostatní zájemce
- výbor TK pověřil V.Ruse k předložení 3 x nabídek na novou plynovou kotelnu - termín:příští schůze 13.6.2018
- výbor TK připomíná poslední termín zaplacení členských příspěvků je 31.5.2018
Výbor TK připomíná vedoucím družstev a trenérům TK,že mají povinnost ohlídat zaplacení členských příspěvků od
hráčů ,které mají na soupisce popř.je trénují - úkol trvá

Příští schůze výboru TK: 13.06.2018 od 18,10 hod.
Zapsal: J.Novák

