Zápis č. 9 / 2018 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:

19.09. 2018
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Novák J. , Novák M. , Fidler, Líbal,Sváda ,Hájek

Omluveni:

Rus

Projednávané body:

kontrola úkolů z 22.08.2018

F.Fidler
- 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 25.7.2018 bylo provedeno zprovoznění agregátu včetně veškerého
napojení,po zkušebním provozu bylo čerpadlo poškozeno nečistotami spodní vody,bylo odesláno na
opravu,dodatečně je potřeba namontovat do nádrže filtry - termín zprovoznění 1/2 října,vše bude placeno až po
předání díla ,záruka od 4/2019
F.Fidler - zajistí tlakové vyčištění odpadů v areálu TK
V.Rus zajistí dokončení stavebního povolení,popř.stavební ohlášku na výše uvedenou investici - úkol trvá
Ostatní
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 - úkol trvá.
Výbor TK odsouhlasil stavbu a provoz přetlakové haly v termínu od 13.9.2018 do 13.4.2019
Výbor TK děkuje A.Vyšinské za vzornou organizaci Příměstského tenisového tábory
Výbor TK rozhodl o udělení členství pro Anežku Vyšinskou od 1.1.2019
Výbor TK odsouhlasil požadavek na pořádání těchto zimních turnajů :
-oblastní přebory mladších žákyň a oblastní přebory starších žákyň
Výbor TK vzal na vědomí předběžné obsazení družstev na letní sezonu 2019 - mladší žactvo,dorost,dospělí
Výbor TK odsouhlasil volné hodiny v tenisové hale :
mladší žactvo - 2 hod./týden - vedoucí Rybář, dorost - 1 hod. - vedoucí Kuhn,Cihlář , dospělí 1 hod. -vedoucí
J.Sváda , výbor - 1 hod. , Synková Kristýna - 1 hod. , Synková Karolína - 1 hod.,Mašková - 1 hod.,Tomanová - 1
hod.,Tietzová - 1 hod. ,Cihlář - 1 hod. - celkem přiděleno 11 hod.

26.10.2018 proběhne závěrečná TK- propagace ,pozvánky zajistí R.Líbal,bohaté občerstvení zajištěno,začátek
18,00h

Příští schůze výboru TK: 24.10.2018 od 18,10 hod.
Zapsal: J.Novák

