Zápis 10/18 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 3.12.2018
Přítomni: Jan Macharáček, Ivo Dědek, Michal Výmola,
Omluven: Filip Svozílek, Jiří Svoboda
Kontrolní komise: Jiří Fiala, Jiří Ostravský

Program:
1. Informace o průběhu soudního řízení ve věci neplatnosti valné hromady Tenis Vršava s.r.o. Dne
22.11.2018 byla Krajským soudem v Brně nepravomocně vyslovena neplatnost shora uvedené valné
hromady, kdy došlo k převodu obchodního podílu na Mgr. M. Kaluse. Rozhodnutí soudu doposud
nebylo doručeno, zákonná lhůta pro doručení činí 30 dnů. Po doručení bude rozhodnutí zveřejněno
na webových stránkách klubu. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvostupňové rozhodnutí, lze
důvodně předpokládat odvolání ze strany Mgr. Kaluse.
2. Dne 31.10.2018 proběhla valná hromada Tenis Vršava s.r.o., které se za spolek zúčastnili Jan
Macharáček a Jiří Ostravský. Mezi nejdůležitější body jednání patřila snaha o mimosoudním jednání o
ukončení soudního sporu u KS Brno a požadavek jednatele Mgr. Kaluse o náhradu škody na majetku
TV s.r.o. K poškození mělo dojít zatečením po prudkém dešti, v důsledku údajně nesprávně
provedené stavby nafukovací haly. Ze strany Mgr. Kaluse bylo rovněž poznamenáno, že pokud se
dohodneme na mimosoudním vypořádání běžícího sporu, je tato záležitost náhrady škody
bezpředmětná. Výbor spolku nadále setrvává na stanovisku, že je třeba dosáhnout původního
právního stavu společnosti TV s.r.o, tedy SK Zlín 12%, TK Zlín 48% a M.Kalus 40%. Poté je možno, po
souhlasu členské schůze, přistoupit na jakékoliv dohody, které budou případně předloženy.
3. Předjednaná podpora vybraným hráčům dle výkonnostních kritérií byla trenérskou radou
poskytnuta následujícím hráčům: Hanačík, Davidová, Ventrča, Horáková, Slezáková, Juřena, Adam
Prusenovský, Mario Majc a Novák. Částka nebude vyplacena jednotlivým hráčům, ale započtena na
jejich náklady za pronájem kurtů a tréninky.
4. Různé
- Centroprojekt nebude projektovat halu, není schopen dodržet termín VIII/19. Předběžně se podařilo
zajistit nového projektanta ing. Chovance.
- Vzhledem k nízkému tlaku ve vodovodním řádu je třeba zakoupit čerpadlo. Vzhledem k jeho ceně
rozhodnutí o nákupu odkládáme do I/Q 2019.
- Dne 26.12.18 se uskuteční tradiční Štěpánský turnaj. Pozvánky pro členy a partnery spolku připraví
M. Výmola. Partnery spolku individuálně pozve předseda J. Macharáček.
- Ve dnech 28.12. od 20-21.30 hod. a 30.12. od 13-14.30hod. bude pro členy a partnery klubu
pronajata ledová plocha v PSG Aréně. Srdečně zveme i rodinné příslušníky.

Zapsal: Ivo Dědek

