Zápis 16/17 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 14.12.10.2017

Přítomni: Jan Macharáček, Filip Svozílek, I.Dědek, J.Svoboda,
Za KK: J. Fiala, D. Vychytil
Omluven: M. Výmola

Program:
Výbor byl informován o opravě nesprávně nainstalovaného topení a doplnění ventilace o
větrací klapku. Oprava poškozené haly stála cca 36.000,-Kč. Úkol: kontaktovat myslivecké
sdružení s žádostí o odchyt lišky.
Z jednání SK Zlín vyplynula snaha rozdělit současný majetek SK na „zbytný“ a „nezbytný“.
Idea zní, nezbytný majetek zpeněžit a podpořit sportovní kluby, které budují svá sportoviště.
Info k jarní údržbě: nutno objednat co nejdříve. Byla vyžádána cenová nabídka, první odezva
280.000,-Kč. Bylo dohodnuto vyžádat další nabídku. J.Macharáček a M.Výmola prověří a
osloví jiné dodavatele.
Na jednání s M.Kalusem byly probrány alternativy koupě, prodeje, rozdělení a společného
provozování pevných hal. První odezva zní, že v úvahu přichází pouze prodej našeho
obchodního podílu. Venkovní kurty M.K. nechce prodat.
Dále byla probrána otázka demontáže nafukovací haly, její životnosti, poškození, znečištění,
snížení počtu kurtů a spojených nákladů. K rozhodnutí dojde na 1. zasedání výboru v lednu
2018, je nutno porovnat výtěžnost kurtů a možnost využití kurtů v létě. Možnost hraní v létě
je dle názoru trenérů nulová.
Informace k dotacím: Do 29.12. je nutno podat na MŠMT žádost o dotaci na činnost –
projekt „Můj klub 2018“ – úkol J.Macharáček
Proběhlo výjezdní zasedání dne 15.12. ve Velkých Bílovicích. Konstatujeme, že jednání splnilo
svůj účel. J.Macharáček předloží vyúčtování po dohodě s majitelem sklepa.
M.Výmola předloží do dalšího jednání výboru seznam 7 hráčů a 4 hráček, kteří by měli zájem
hrát registrovanou soutěž.
Různé: 26.12. Štěpánský turnaj - pozvánky a organizace M.Výmola, J.Macharáček, I.Dědek.
Termín čl.schůze bude stanoven na dalším jednání, předběžně březen.

Zapsal: I.Dědek

1. Informace o průběhu výstavby haly a následném jejím poškození. Celkové vytížení haly ze
strany závodního tenisu dosahuje cca 84 hod. v nafukovací hale a 18 hod. týdně v pevné.
Konstatujeme, že se podařilo odstranit vlhkost haly, která byla díky deštivému počasí v době
její instalace. Dnešního dne proběhlo jednání s M. Kalusem za účelem vypořádání letní
sezóny 2017. Provize spolku za provozování venkovních kurtů byla započtena za zapůjčení
odpadových nádob.
2. S M. Kalusem byly projednány možnosti další spolupráce či případných majetkových
převodů mezi spolkem Tenis Vršava s.r.o. V současné době se jeví schůdnější prodej
obchodního podílu, než jeho koupě. Dalšími jednáními jsou pověřeni J. Macharáček, M.
Výmola, další členové výboru či KK se mohou dle potřeby kdykoliv zúčastnit.
3. Přečtena zpráva o proběhlém auditu. Je konstatováno, že z předložených dokladů nelze
prokázat výrazná pochybení ve vedení účetnictví, tzn., že o předložených účetních dokladech
bylo účtováno řádně.
4. Výbor byl seznámen s průběhem soudních sporů s M.K., jeho zpětvzetím žaloby o
vyloučení (z procesních důvodů, s tím, že bude podána po jednání členské schůze) a jeho
odvolání proti rozhodnutí o nezastavení řízení žaloby spolku o neplatnost valné hromady,
(M.K. tedy usiluje o to, aby soud tuto žalobu vůbec neprojednáva.)
Různé: -

schválen příjem nového člena pana Radima Tománka

-

návrh na změnu termínů jednání výboru v první úterý v měsíci v 18. hod.

-

výjezdní zasedání výboru na jižní Moravu - předp. termín 28.11. či 5.12. 2017.

Zapsal: Ivo Dědek

