Na Sokolce'opava
1.března2017,Hospůdka
Datuma mistokonání:
tohotozápisu.omluvilise Hrubý
viz prezenění|istinu,kteráje součástí
Přítomni:
Zdeněka KomrskaZdeněk

Mimořádnouva|nou hromadu svo|a|výkonnývýbor tenisovéhooddí|uz důvodu
neshod předevšímmezi trenérya
stavu v oddí|e,přetrvávajících
neutěšeného
výkonnýmVýborem SK Jantar opava (dále jen SK), nepříznivýchvýs|edků
negativněhodnotíi výkonnývýborSK'
To atd.Tentostav d|ouhodobě
hospodaření
protoby|ijeho č|enové
na tutomimořádnouvalnouhromadupřizvánijako hosté.
,| - Po přivítáníúčastníků
výboruTo by| nejprveschvá|en
předsedouvýkonného
va|néhromadyd|epozvánky.Žádng novybod k jednání
programjednánímimořádné
neby|předIoŽen.
z-

počtu
- V roce20.t6pokračoval
|etsniŽování
trendpos|edních
nepříznivý
Partenidis)
upřednostni|a
důvodů
především
z ekonomických
č|enů
To. Řada dosavadních
č|enů
pauŠá|em
jednorázovép|atbyza hodinu hraní,tzv. kurtovné,před ce|oročním
zák|adnymě|ov|ivi zrušenízávodního
příspěvkem.Na sníŽeníč|enské
oddílovým
tenisu a jeho převedenído SK JC sport opava. SniŽovánípočtuč|enůmá
samozřejměnegativnídopad na hospodařeníoddí|u.Na tyto trendy chce oddí|
SK se
reagovatnovým mode|emp|ateba fungování- viz dá|e. Prostřednictvím
m|ádeŽea tě|ovýchovy
Ško|ství'
podaři|opro rok 2016 získatdotacez Ministerstva
města opavy. Na tenisovémareálu se uskutečni|
(dá|eMŠMT)a od Statutárního
|etníkemp po|skéhotenisovéhooddí|uz Varšavy,vydařený byl i druhý ročník
pokus os|ovita přitáhnoutnové,
turnaječtyřher.Náš marketingový
obnoveného
č|enyneby|úspěšný'
především
dětskéa m|ádeŽnické
fungovánítenisovéhooddí|uje d|ouhodobýnesou|admezi
Zásadnímprob|émem
výkonnýmvýboremSK oh|edně
(Hrbáč,Komrska)a především
představamitrenérů
dotacíatd. Trenéřiupřednostňují
oddí|u,rozdě|ování
chodu tenisového
financování
va|néhromadySK z roku20'15a
především
zájmy před nařízením
svépodnikate|ské
zhátu z minu|ých|et, která činícca
to mít vyrovnanýrozpočeta nenavyŠovat
je např.hodinovásazbaza hranív zimníha|epro některé
8ooooo,.Kč'Pod|etrenérů
a vede k trva|émuodIivu č|enů,
č|enyresp. rodičejiŽ neúnosnáa Iikvidační
atd. Nabídkuna
prostoráchu jinýchposkytovate|ů
v |evnějších
tréninků
k zajišťování
Kč)pro rok2017
částku(90.000,pronájemkurtůpro tréninky
m|ádeŽeza paušá|ní
trenéřiodmít|ijako ekonomicky nepřijateInou.Stá|e horší komunikace ved|a
výboruTo. Nesouladvpředstavách
kodstoupeníJana Hrbáčezpráce výkonného
rozdě|enídotace MŠMTvyústi|v sepsání stíŽnostitrenéraZdeňka Komrsky na
Magistrátměsta opavy a MŠvt - podánov|ednu 2017. Výkonnývýbor SK část

vráti|,protoŽejsme
dotaceod MŠMTve výši50.000,.Kč nakonecna ministerstvo
asistentůapod. by|y
nedokáza|ido|oŽit,Že prostředkyurčenépro p|atbytrenérů'
jsou trenéřivyp|ácenipřímorodiči
tímtozpůsobempouŽity- v našichpodmínkách
dětí a da|šínák|adovépo|oŽkyspojenése závodním
nebo sponzorytrénujicích
protoŽezávodnítenis v našemtenisovém
tenisemv roce 2016 se nevyskytova|y,
SK JC sportopava.
oddí|eby|zrušena převedendo konkurenčního
Že pro rok2017budepouŽitnovýmode|
bylodohodnuto,
Vzh|edemk výšeřečenému
p|atebčlenskýcha oddí|ovýchpříspěvků,kteý více zoh|edňuječetnosthraní
příspévku
200'. Kč
je jednoduchýa přeh|edný.
Kroměčlenského
jednot|ivých
č|enů,
je
1999a m|adŠí)
a 100,-Kčpro m|ádeŽ(ročník
pro dospě|é
(ročník
1998a starší)
stanovenjednotnýoddí|ovýpříspěvek5oo,- Kč a hodinovésazby za skutečně
pro ostatní120,-Kč/hod/dvorec'
odehranýčas_ pro č|enyTo 60,- Kč/hod/dvorec'
nově jsou stanovenyi sazby za pořádánítenisovýchkempů'Nový systémbude
na evidenci (zásadnípodí|správcůtenisovéhoareálu), a|e všichni
náročnější
KaŽdýč|en
oddí|u.
ve vztahuk hospodaření
se shod|i,Že bude přeh|edný
zúčastnění
si určitý
a předp|atit
oddí|ubude mítmoŽnostsi zakoupitpermanentku
tenisového
počethodinhry na dvorci.Z tohotodůvodubude upravenProvoznířád na tenisovém
areá|u.Dá|e by|a probránaotázka hranív zimníha|e.Vzh|edemk tomu, Že ji
provozujejinýsubjektneŽ To nebo SK a v podstatěse vybranépenízebezezbýku
roku si zájemcio
haly,bylo dohodnuto,Že od letošního
převedouna provozovate|e
sami u Vá|covanéoce|i,a.s',
zimníhraníbudou rezervacikurtůa p|atbyzajišťovat
To.
mimorozoočet
sezÓnv:
K zaháienínovétenisové
jak to klimatické
a - práce na uvedeníareá|udo provozubudouzahájenyokamŽitě,
budouvyzvánik brigádnické
podmínky
dovo|í'Práce zahájísprávciareá|u,č|enové
pomoci.Je počítáno
s platboupro č|eny,kteřítradičněpracujína přípravěareá|u.
areá|uby|také
za pomocnépráce na tenisovém
V rámciúspormzdovýchprostředků
podán poŽadavek u Probačnía mediačnís|uŽby v opavě na zaměstnání
prací.
k výkonuobecněprospěšných
odsouzených
příspěvkv
b - ě|enskéa oddí|ové
příspěvkymusíkaŽdýč|enTo uhraditnejpozdějido 30'4'2017.
a oddí|ové
Č|enské
tzv'
To všakmusípřed prvnímvstupemna dvorecmítzap|acené
č|enové
Současní
Penízeza kurtovnénebo za prodejpermanentekbudou mítna starosti
kurtovné.
příspěvků
do 30.4'2017
oddí|ových
spráVcina tenisovémareá|u.Při nezap|acení
formup|atby
p|atitsazbu pro neč|eny.
Letos upřednostňujeme
budoutakovíč|enové
převodem.Příspěvkyje moŽnouhraditna účetSK u MoNETA Money
bankovním
variabiInísymbo|: 37'
Bank, pobočka opava. Číslo účtu:2,|214535910600,
symbo|:0558,do zpráw pro oříiemcenapišteiménoplátce|!!
konstantní
Valná hromadajednomyslně přija|aa schvá|ila zprávu o činnostiv roce 2016a
návrhzměn pro ěinnostv roce 2o17.

oddí|uv roce 2016
tenisového
oddí|uv roce 20í6 - Hospodaření
3 - Hospodaření
dotaceMŠMT'Tímto
Kč,mj. i nečerpáním
zápornýmvýs|edkem91.,t73.33
skonči|o
doš|oknesplněnípodmínkyva|néhromadySK zroku 20.15inesp|něníp|ánu
s k|adnýmvýs|edkemcca
na VH To 2016,kde se počíta|o
schvá|eném
hospodaření
'lo.ooo,-Kč.Podrobnýmrozboremhospodařením
To vroce 2016 se bude zabývat
zasedání.
výkonnývýborSK na svémnejb|iŽším
Va|ná hromadajednomys|něschvá|i|azprávu o hospodařeniTo v roce 2016.
je
4 _ Návrh rozpočtuTo pro rok 20,17- Na zák|aděvýše zmíněnýchdůvodů
rozpočetpro rok 2017 utvořen jižbez provozuzimníha|y 2017 - 2018 a je navržen
Kč.
jakovyrovnaný,
tj příjmyi nák|adyjsou p|ánoványve stejnévýši- 5'|2.760.Valná hromada jednomys|něschvá|i|a návrh rozpoětu To pro rok 2017 jako
vyrovnaný a zavazuje výbor To i všechny č|eny oddí|u k hledání cest
k úsporámv provoznich nák|adecha h|edánínových zdrojůpříjmů.
J.Hrbáčezpráce výboruTo bylo rozhodnuto,
5 - Vo|bavÝboruTo - Po odstoupení
tj. bez tenisovýchtrenérů.
s|oŽení,
Že výborTo bude nadá|epracovatve tříč|enném
výborupak M'Tábora L.Cerný.
za č|eny
Předsedouby|navrŽenD.Partenidis,
Va|ná hromada jednomys|ně schvá|i|a nový výbor tenisového oddílu ve
výboru'
s|oŽeni:Paňenidis - předseda,Tábor a Černý- č|enové
komiseSK _ SoučasnýzástupceTo v kontrolní
6 _ Vo|bazástupceTo do kontro|ní
jednánípřítomena jeho da|šípůsobení
komisiSK Matěj Bie|ačeknenína dnešním
nejasné.
oddíleje V tutochvÍ|i
v tenisovém
Va|ná hromada se jednomys|něusnesla, že tato zá|eŽitostbude vyřešenado
kdy bude jasno o
(termínp|atbyě|enskýcha oddí|ovýchpříspěvků),
3o.4.2o,|7
da|šímpůsobeníM.Bielačkav To.
7 - Diskuze _ Letošnídiskuze by|a bohatá a obsáh|á. Podněty z diskuze jsou
v roce
do návrhufungovánioddí|u
bodůzápisu,především
do jednotlivých
zač|eněny
2017.
Zapsal:Partenidis

