Zápis 4/19 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 20.6.2019
Přítomni: Jan Macharáček, Jiří Svoboda, Michal Výmola, Filip Svozílek, Ivo Dědek
Kontrolní komise: David Vychytil, Jiří Fiala
Program:
1. Výboru byla podána informace o průběhu VH TV s.r.o., konané dne 11.4.2019 za účasti
zástupců TK M. Výmoly a J. Ostravského. M. Kalus vznesl opětovně požadavek na náhradu
škody z důvodu zatečení do pevné haly. Vyjádření stavebního úřadu, jakož i závěry
znaleckého posudku Ing. Jiřího Kutala jeho požadavky vůči TK označilo za neoprávněné.
V návaznosti na projednávané téma se MK vyjádřil, že nám nafukovací halu do 30.května
„sfoukne“. Ze zprávy o hospodaření společnosti vyplynulo, že byly opětovně dosaženy nižší
výnosy cca o 300.000,-Kč, což svědčí o jejím špatném hospodářském vedení. Zástupci
klubu dále konstatují, že zápisy z VH TV s.r.o. opakovaně neodpovídají jejímu průběhu a
projednávanému obsahu.
2. Jednatel M. Kalus svolal VH TV s.r.o. na 26.6.2019 s obdobným programem jako minule.
Vzhledem k průběhu předcházejících valných hromad se zástupci klubu jednání nezúčastní.
3. Podrobnou informaci o dění v závodním tenise podal J. Macharáček.
a)
soutěže družstev – příští víkend poslední kolo, reprezentuje nás 12 družstev od
dospělých po minitenis, konečné výsledky na příštím Výboru
b)
turnaje jednotlivců – uspořádali jsme Turnaj dorostu nejvyšší třídy A 10.-14.6. a
oblastní přebor starších žáků 1.-3.6.
v letních měsících zorganizujeme Mistrovství ČR družstev ml.žactva a Mezinárodní
turnaj TE 12 nejvyšší třídy 1., mimo to množství turnajů nižších tříd
c)

účast našich hráčů na oblastních přeborech –
Dospělí -

Šmédek 2.místo dv., 1.místo čt.
Hrazdil, Ventrča 2.místo čt.
Horáková 1.místo čt.

Dorost -

Ventrča 2.místo čt.
Horáková 3.místo dv., 1.místo čt.

St.žactvo -

Juřena 3.místo dv., 3.místo čt.
Prusenovský 3.místo čt.
Zástěrová 3.místo dv., 1.místo čt.
Davidová 3.místo čt.

Ml.žactvo -

d)

Hanačík 3.místo dv., 3.místo čt.

Kondiční soustředění v Sidonii v Bílých Karpatech proběhlo 13.-17.4.2019

4. Různé:
4.1. Výbor se zabýval otázkou dalšího fungování společnosti SK - TK Zlín, s.r.o., jejímž
jediným společníkem je TK Zlín, z.s., a to rovněž v návaznosti na případnou povinnost
spolku stát se plátcem DPH. Tato záležitost bude dále řešena ve spolupráci s účetním a
daňovým poradcem.
4.2. Výbor děkuje všem členům, kteří se zúčastnili jarní brigády na přípravě a údržbě areálu
Vršava pro letošní sezónu. Přes nepřízeň počasí se podařilo se rozšířit výsadbu nové zeleně
a výrazně zkulturnit venkovní posezení. Poděkování rovněž patří nájemci bufetu za
poskytnutý catering.
4.3. Jarní příprava kurtů byla uskutečněna prostřednictvím externí firmy pana R. Ferebauera.
Práce byly uskutečněny v požadované kvalitě a stav kurtů je, rovněž díky přízni počasí,
nadstandardní.
4.4. TK Zlín, z.s. připraví v letních měsících, tak jako v minulých letech, příměstský tenisový
tábor pro děti v předpokládaném rozsahu 60-80 účastníků.
4.5.Výbor schválil přijetí následujících nových členů:
Libor Jurásek, nar. 1971, Petr Pastyřík, nar. 1974, Antonín Soukup, nar. 1975, Milan Novák,
nar. 1965, Kateřina Nováková, nar. 1977, Dana Shuster, nar. 1981, Benjamin Shuster, nar.
1982.
4.6. Na základě podnětu trenérů se výbor zabýval možností vytvoření motivačních pravidel
pro jejich činnost v návaznosti na sportovní výsledky svěřenců. Výbor konstatuje, že tato
pravidla je třeba připravit v součinnosti s trenéry a s ohledem na ekonomickou situaci spolku.
4.7. Výbor byl informován o problémech, týkajích se úhrad energií v areálu Vršava
společností SK Zlín a konstatuje, že řešení je na straně SK Zlín.

Zapsal: Ivo Dědek

