Zápis 5/19 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 23.9.2019
Přítomni: Jan Macharáček, Jiří Svoboda, Michal Výmola, Ivo Dědek, Filip Svozílek
Kontrolní komise: Jiří Fiala
Host: Tomáš Macharáček
Program:
1. Jiří Svoboda informoval o průběhu soutěžního utkání 1.ligy, které se odehrávalo na kurtech Vršava.
Podařilo se splnit výkonnostní cíl, tj. 2 místo bez ohrožení baráži, ale bez možnosti postupu.
2. Tomáš Macharáček seznámil výbor s aktuálními problémy závodního tenisu. Každoročně 7-8
minitenistů má zájem pokračovat formou závodního tenisu. Tento stav je v podstatě na hranici
současných kapacitních i personálních možností. Babytenis skončil 3. na krajském přeboru v Brně
mezi 64 kluby v dlouhodobé části.
Během léta proběhlo 7 campů pro závodní hráče. Spolehlivě je přes personální změny zajištěna
fyzická příprava hráčů. S kladným ohlasem je hodnocen provoz webových stránek klubu, týkající se
závodního tenisu. Je připraven rozpis obsazení haly, dle našeho názoru pro hráče nadstandardně.
Zahájení zimní sezony 14.10.19 stejně jako provoz haly pro veřejnost.
3. Amaterský tenis: proběhly 4 velké turnaje, Finále ATP Valaška, Stavební server, Rokomotor, Avex
Cup a Femini Cup. Závěrečným turnajem sezony bude Tlačenkový turnaj dne 12.10.19.
4. Proběhla předem „nahlášená náhodná“ kontrola MŠMT ČR, podle dosavadních poznatků byly
všechny kontrolované úseky činnosti klubu v pořádku.
5. Info o zajištění údržby areálu a obsazení personálu na zimní sezonu. Výbor odsouhlasil zvýšení
hodinové mzdy správcům.
6. Vodní hospodářství - je zpracován nový projekt na realizaci vodního hospodářství. Žádost o
financování projektu byla podána na město a kraj.
7. V hale 14.-17.11. proběhne soustředění závodních hráčů, schválen příjem nového člena Ondřeje
Běťáka, nar 1972.
8. Filip Svozílek rezignoval na funkci zástupce spolku ve výboru SK Zlín. Předseda spolku projedná
způsob náhrady zástupce s předsedou SK tak, aby na říjnovém zasedání výboru SK byl nový člen
spolku.
9. Výbor projednal materiály valné hromady Tenis Vršava s.r.o. s těmito závěry:
- není doložen pokles odpisů na cca 25% roku 2017 – proč a jak se změnila struktura majetku?
- dlouhodobé závazky vzrostly o cca 100 tis. Kč - jaký je titul jejich vzniku? Dlouhodobým závazkem by
měl být takový, který je splatný více než 1 rok.
- obsah přílohy v roční účetní závěrce neodpovídá předpisu, jak by měla příloha vypadat, příloha
nevypovídá o společnosti a jejích použitých metodách téměř nic, je nedostatečná.
- časové rozlišení pasiv je nedostatečné, co uvedená položka obsahuje, lze předložit inveturu účtu,
které se zde kumulují? Je rovněž o cca 20% vyšší než loni.
- krátkodobé pohledávky, chybí popis, co uvedená položka obsahuje, lze předložit inventuru účtu,
které se zde kumulují?
- kolik činila hrubá mzda na jediného zaměstnance? Kolik bylo brigádníků v jednotlivých měsících a
průměrné náklady na ně po měsících?
Výbor uložil předsedovi Janu Macharáčkovi vyžádat si podrobné odůvodnění těchto nedostatků od
jednatele společnosti Tenis Vršava s.r.o.
Zapsal: Ivo Dědek

