Zápis z Valné hromady TJ sokol Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří, 4.4. 2015
Přítomni : členové TJ, Místostarosta města (dle presenční listiny)
Program
- Hospodaření za rok 2014
- Investice na rok 2015
- Příspěvky na rok 2015
- Sportovní činnost v roce 2014
- Sportovní činnost v roce 2015 – plán
- Práce s dětmi, spolupráce s okolními jednotami a sportovními spolky
- Spolupráce s Městem Budyně nad Ohří v roce 2015, zázemí areálu tenisu
Hospodaření za rok 2014
V roce 2014 měla tělovýchovná jednota celkem 55 členů. Rok byl skončen
s 42 000 Kč na účtu. V 16-tém týdnu bude vyhotoveno a podáno daňové přiznání.
Investice na rok 2015
- Rekonstrukce rozvodu kropení dvorců (zahájena v 4/2015). Délka 140 m +
přívod NN k čerpadlu. Výkopové práce – svépomoc, Materiál +
instalatérské práce 26 000,- Kč
- Nákup a doprava antuky : 20 000,- Kč
- Oprava ručně vedeného motorového válce : 5 000,- (předpoklad). Příslib
města k zajištění dopravy válce do servisu v LT a zpět.
- Nátěr natahovacího kontejneru : provedeno jako záruční oprava. Příslib
města k zajištění dopravy k výrobci a zpět.
Příspěvky na rok 2015
Ponechány v úrovni 2014
Člen
Členské
Oddíl tenisu
(kategorie) příspěvky hráčské
příspěvky
Dospělí
300,- Kč
550,- Kč
Důchodci
200,- Kč
550,- Kč
Děti
100,- Kč
250,- Kč

Příspěvky
celkem
850,- Kč
750,- Kč
350,- Kč

Vratná záloha
na brigádnické
hodiny
750,- Kč
750,- Kč
0,- Kč

Poplatek
celkem
1 600,- Kč
1 500,- Kč
350,- Kč

Diskutováno přísnější evidování brigádnických hodin.
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Sportovní činnost v roce 2014
- Splutí Ohře 6/2014 z Postoloprt do Křesína
- Jarní a podzimní dětský turnaj
- Sokolské přebory v tenise - singly, debly
- Přechod krkonoš 9/2014
- Družstvo tenisu dospělých odehrálo soutěž
Sportovní činnost v roce 2015 – plán
- Jarní regata
- Jarní a podzimní dětský turnaj
- Sokolské přebory v tenise - singly, debly
- Přechod Krkonoš
- Tenis, dospělí - přihlášena soutěž

Práce s dětmi, spolupráce s okolními jednotami a sportovními spolky
Eliška Dvořáková přednesla stav práce s mládeží. Tenisu ve městě se věnuje cca
30 dětí z toho cca 20 pravidelně přes léto. O zimní přípravu je menší zájem.
Dvorec č.1 bude opět vyhrazen pro práci s mládeží. Zájem o tenis zvýšily dva
loňské dětské turnaje. Spolupráce s oddílem tenisu Libochovice. Hostování tří
dívek mladší, starší žákyně a dorostenka do Lb. V budoucnu společně obsadíme
všechny soutěže. Poskytli jsme do Lb na pozici trenéra Anetku Medonosovou.
Spolupráce s Městem Budyně nad Ohří v roce 2015, zázemí areálu tenisu
Jednatel přednesl zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 11.2.2015,
kdy v bodě 3 je podrobně popsána příprava akce zázemí areálu tenisu, její
financování a výstavba na rok 2015.
Jednatel rovněž referoval, že pro potřeby stavebního povolení byl získán
potřebný souhlas souseda – římskokatolická církev. Stavební povolení by mělo
být vydáno na přelomu dubna a května.

Zapsal : Martin David
Ověřil : Jan Medonos
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