
Zápis ze schůze tenisového výboru – TK Sezimovo Ústí 

Datum konání:  10.3.2022 

Přítomni:  Iva Dvořáková, Anna Vavrušková, Jan Čihák, Aleš Mach, Přemek Špaček, 

Marek Jedlička 

Projednané body: 

1) Členské příspěvky 2022 – schválení výše příspěvků 

- bude zveřejněno na www.tenissu.cz a vyvěšeno na vývěsce klubu 

- bude vytvořen QR kód s číslem účtu pro jednodušší platbu telefonem 

 

2) Poplatky za skříňky – zůstávají nezměněny 

 

3) Soutěžní plán nové tenisové sezóny 2022: 

Soutěže družstev  dospělí – tým A,B,C 

   tým C nově přihlášen do nejnižší krajské soutěže – čeká  

se na zaslání informace o platbě od JTS 

   dorost, starší žáci – po 1 týmu 

   mladší žáci – žádný tým 

   baby tenis – 1 tým 

Turnaje jednotlivců – přihlášeny, čeká se na zaslání informace o platbě od JTS 

 

4) Odsouhlaseno proplácení náhrad na cestovné a startovné: 

soutěže družstev dětí a mládeže – 8Kč/km – pokud budou úspěšné žádosti o dotace pro rok 

2022 a bude dostatek finančních prostředků;  

turnaje jednotlivců mládežnických kategorií – úhrada startovného – viz předchozí věta 

 

5) Odsouhlaseno pořízení oblečení pro soutěže dětí a mládeže  

- (2x tričko, 1x mikina – od HEAD) s tím, že pokud nevyjdou dotace, polovinu z celkové 

pořizovací sumy (cca 50.000,-) hradí klub a polovinu si uhradí rodiče dětí 

 

6) Správci tenisového areálu pro sezónu 2022 

- Marek Jedlička a Šárka Danielová  

- výbor dále vyhlašuje výběrové řízení na pozici dalšího správce pro případ náhrady za 

dovolenou, nemoc nebo další důvody 

 

7) Příprava tenisových kurtů a areálu na novou sezónu 

- zajistí Jan Budín a Marek Jedlička 

 

8) Odsouhlasení nového člena výboru 

- po odstoupení paní Ivy Tomanové výbor dle stanov čl. 7 bodu i) kooptoval nového člena 

výboru – Šárku Danielovou 

- změnu člena výboru ve spolkovém rejstříku zajistí Přemek Špaček 

 

9) Odsouhlasena otevírací doba areálu TK v sezóně 2022 

- zůstává nezměněna 

- předpokládané datum otevření tenisového areálu je polovina dubna  

http://www.tenissu.cz/


10) Pro rok 2022 klub podal žádosti o dotace v následujících sumách: 

 

Národní sportovní agentura 158.000,- 

Jihočeský Kraj   300.000,- 

Město Sezimovo Ústí  150.000,- 

Jedná se o dotace zaměřené především na výchovu a trénink dětí a mládeže a dále na úhradu 

provozních nákladů klubu (energie apod.) 

 

 

V Sez.Ústí dne 10.3.2022 

Zapsala: Iva Dvořáková     


