Zápis č. 6 / 2018 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:

13.06. 2018
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Hájek, Novák J. , Novák M.. Líbal , Fidler, Sváda

Omluveni:

Rus

Projednávané body:

kontrola úkolů z 16.05.2018

F.Fidler
- byla uzavřena smlouva o dílo s fy AQ SPOL z Roudnice , cena za již provedené a nefakturované výkony je 16
814,-Kč , dodávka a montáž zásobníkové nádrže je 103 507,-Kč bez DPH
- dodání a montáž bude tkzv.na klíč , termín dokončení 1/2 července 2018
- V.Rus zajistí dokončení stavebního povolení,popř.stavební ohlášku na výše uvedenou investici - úkol trvá
- F.Fidler zajistí vymalování prostor TK v době letních prázdnin
- F.Fidler zajistí vyčištění odpadů od firmy FEKO v době letních prázdnin
- F.Fidler nechá nacenit nové dveře do kuchyně - termín příští schůze
R.Líbal
- seznámil výbor s dosavadními výsledky všech závodních družstev TK
Výbor TK odsouhlasil požadavek R.Líbala na předehrání domácího mistrovského utkání staršího žactva v pátek
15.6.2018 na 5 kurtech od 16,00-18,00 a na 2 kurtech od 18,00-20,00 hod.
Informoval výbor o zájemcích o příměstský tenisový tábor , 1.termín cca 14 dětí , 2.termín cca 20 dětí
Ostatní
Výbor TK odsouhlasil příspěvek na závěrečnou ve výši 2000,-Kč pro každé závodní družstvo TK.
Výbor TK projednal předložené 3 nabídky na novou plynovou kotelnu,příští týden proběhne setkání se zástupcem
fy GRBA pro upřesnění předložené nabídky - termín rozhodnutí investice :příští schůze 18.7.2018
Výbor TK pověřil B.Hájka obnovou drobného majetku (nákup 2x venkovní stůl a 30 x židle)
Výbor TK odsouhlasil pronájem klubovny TK pro potřeby voleb ve dnech 5-6.10.2018 popř. 12-13.10.2018
Výbor TK pověřil J.Svádu o zjištění informací ohledně dopadu GDPR na TK. Dále J.Sváda prověří možnost nákupu
tabule (pavouk) pro pořádání tenisových turnajů.
Výbor TK pověřil M.Nováka opravou sítí ,hrabel a sprchy - termín ihned
Výbor TK odsouhlasil proplacení hostování pro pí.Příhodovou.

Příští schůze výboru TK: 18.07.2018 od 18,10 hod.
Zapsal: J.Novák

