Zápis 1/20 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 14.1.2020
Přítomni: Jan Macharáček, Jiří Svoboda, Michal Výmola, Ivo Dědek, Filip Svozílek
Kontrolní komise: Jiří Fiala
Program:
1. Dne 12.10.2019 členská schůze TK Zlín, z.s., nebyla usnášeníschopná z důvodu malé účasti
(29%)
Dle čl.2.13. Stanov svolána Náhradní členská schůze, která se uskutečnila 20.11.2019
v Restauraci U dvou slunečnic
2. Závodní tenis
- Pro sezónu 2020 přihlášeno celkem 15 družstev závodního tenisu
- Zvážíme možnost přihlášení družstva do nově vytvořené soutěže na „středním
kurtu“
- V období 1-3/20 uspořádáme v nafukovací hale v areálu Vršava 8 turnajů mládeže
- Pro letní sezónu 2020 nám bylo svěřeno ČTS a JmTS pořadateství několika
prestižních akcí – 16.-19.7. MČR družstev do 12ti let, 8.-12.6. turnaj nejvyšší třídy
A dorostenců, 23.-25.5. Oblastní přebor ml.žáků a 17.-20.8. turnaj třídy B st.žáků.
3. Nezávodní klubové akce
- 12.10.2019 ukončena letní sezóna tradičním „Tlačenkovým“ turnajem
- 26.12.2019 proběhl „Štěpánský“ turnaj za účasti 26 hráčů, vítězný pár Valenta,
M.Tomšů
- 23.a 27.12. bruslení pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky na stadionu Luďka
Čajky
4. Po kontrole hospodaření a čerpání dotací ze strany MŠMT proběhla kontrola ZK, žádná
z kontrol neshledala pochybení v kontrolovaných oblastech.
5. Výbor TK konstatuje, že písemná i e-mailová komunikace mezi Mgr. Kalusem jako jednatelem
Tenis Vršava s.r.o. a námi jakožto 48% podílníkem této společnosti nikam nevede, jednatel TV
s.r.o. na naše otázky neodpovídá, naše podněty ke zlepšení fungování společnosti
neakceptuje a naopak nás i široké okolí neustále obtěžuje věcmi, které s výkonem funkce
jednatele nijak nesouvisí. Výbor TK Zlín se proto rozhodl výše zmíněnou komunikaci uveřejnit
na webových stránkách klubu, aby si členové TK i zainteresovaná veřejnost mohli vytvořit
vlastní názor.
6. Vzhledem ke zvýšené kondenzaci vody v nafukovací hale, způsobené zřejmě každodenním
kropením kurtů, máme opakovaně problémy s výpadky osvětlení, budeme řešit postupně
změnami v elektroinstalaci, omezení kropení kurtů, zvýšením teploty v hale v noci a
zvažujeme výměnu osvětlení na LED.
7. Výbor TK schvaluje přijetí nových členů:
Marie Nováková
1972
Blanka Střelcová
1976
Binh Zigo
1956
8. Různé – Výbor TK schvaluje na návrh M.Výmoly estetickou úpravu nosné zdi nad dvorci 1-4
v rámci jarní brigády
- Úkol Macharáček,Výmola – zpracovat a vyvěsit v areálu Vršava přehledný
seznam závodních i nezávodních akcí pro sezónu 2020
Zapsal: Macharáček

