Zápis 4/20 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 23.6. 2020
Přítomni: Jan Macharáček, Jiří Svoboda, Ivo Dědek, Filip Svozílek
Kontrolní komise: Jiří Fiala,
Omluven: Michal Výmola, Jiří Ostravský
Host: Tomáš Macharáček
Program:
1. Informace o průběhu soudního jednání u KS Brno
ve věci neplatnosti valné hromady Tenis Vršava, s.r.o., tedy o neplatnosti
převodu obchodního podílu na Mgr. Kaluse. KS vyslechl svědky navrhované
žalovanou, (Tenis Vršava, s.r.o.), Ing. V.Víta, Ing. P. Mlčáka, Mgr. J.
Macharáčka a JUDr. I. Dědka. Svědeckými výpověďmi bylo potvrzeno, že
nikdy nedošlo k dodatečnému schválení převodu obchodního podílu z SK Zlín,
z.s. na Mgr. Kaluse, jak začal nově v průběhu soudního jednání tvrdit.
Vzhledem k tomu, že jednání končilo 18.50 hod., soud odročil další stání na
3.8. 2020 s tím, že budou ještě vyslechnuti MUDr. J. Fiala a Ing. J. Svoboda a
L. Pavelková.
2. Rozšíření trenérského kádru
Šéftrenér Tomáš Macharáček sdělil výboru, že pro tréninkovou činnost
mládežnických družstev je třeba přijmout dalšího trenéra na plný úvazek.
Kontakt byl navázán s panem L. Pláškem z Luhačovic, který je výboru ze své
trenérské činnosti dobře znám. Tento postup je nutný zejména s ohledem na
skutečnost, že stávající obsazení neumožňuje věnovat se všem věkovým
kategoriím s patřičnou pečlivostí. Dále výbor konstatuje, že F. Svozílek
nebude nadále působit jako klubový trenér, neboť má jiné představy o
tréninkovém procesu, než je jeho stávající podoba organizovaná spolkem.
Výbor je srozuměn s tím, že F. Svozílek nadále, za dodržování stanovených
spolkových pravidel, může na kurtech realizovat své tréninkové projekty.
3. Zabezpečení zimní halové sezóny
Pro trenéry je nutné se již nyní zabývat nezbytnou selekcí dětí na zimu,
stanovit závazná pravidla pro „dotování tréniků“ ze strany spolku a rovněž
zajistit kapacitu v pevné hale Tenis Vršava s.r.o., za výrazné finanční podpory
rodičů. Hodiny v této hale jsou jednatelem společnosti Mgr. Kalusem účtovány
spolku v plné výši dle komerčního sazebníku.
4. Rezervace kurtů
Konstatujeme, že on line přístup k rezervacím kurtů, který byl poskytnut 20
členům spolku se osvědčil. Budeme pokračovat dalším rozšiřováním
v rozsahu 10-20 členů měsíčně, průběžně vyhodnocovat funkčnost systému
tak, aby do konce sezony byla rezervace již plně elektronická.

Organizační záležitosti
- na 26.6. 2020 je svolána VH Tenis Vršava s.r.o., které se nezúčastníme,
omluva bude doručena do sídla společnosti osobně neboť jednatel společnosti
není schopen komunikovat prostřednictvím emailu
- ze strany rodičů jsme zaznamenali kladné ohlasy na konání klubových turnajů
po ukončení karantény
- rodiče očekávají, že na závěr sezony spolek připraví její ukončení spojené
s opékáním špekáčků
- příměstské tábory konané ve 3.termínech 20.-24.7., 3.-7.8. a 10.-14.8. budou
naplněny, zájem doposud projevilo cca 60 dětí
- 16.-19.6. se v našem areálu uskuteční tradičně MČR družstev do 12-ti let
- 7.-10. září se uskuteční soutěžní utkání dospělých 1.ligy v Praze
- vzhledem ke karanténě došlo k přeložení některý významných turnajů na
podzimní termíny, jedná se o sponzorské akce typu ČSOB, Monza a Avex cup
- závěrečný „tlačenkový turnaj“ spolku se uskuteční 10.10.2020
- děkujeme všem členům, kteří se zúčastnili dobrovolné jarní brigády, kladně
hodnotíme desinfekci šaten po koronaviru, jejíž internetová prezentace
způsobila zajímavý ohlas ze strany jiných spolků
- představenstvo schválilo per rollam příjem nových členů Davida Lhoty, Jana
Filgase a Michala Janči a Pavla Valouška, kteří již rovněž příkladně uhradili
členské příspěvky.
Zapsal: I. Dědek

