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Zápis z jednání výkonného výboru dne 10. 3. 2017 

Přítomni: A. Jorda, J. Blechová, M. Rada, host - M. Müller – dle prez. listiny 

Program jednání: 

Odstoupení předsedy, kooptace nového člena výboru, zvolení nového předsedy výkonného výboru 

TK Habartov. 

Průběh jednání: 

1) jednání výkonného výboru řádně svolal předseda TK Habartov pan A. Jorda 

2) Předseda přítomné informoval o svém úmyslu rezignovat na funkci předsedy a člena 

výkonného výboru 

3) Výkonný výbor v souladu se stanovami kooptoval pana M. Müllera jako člena výboru. 

4) Dosavadní předseda p. A. Jorda odstoupil z funkce předsedy a člena výkonného výboru. 

5) Byl zvolen nový předseda Tenisového klubu Habartov z.s. pan Miroslav Müller 

Dále jednání výkonného výboru řídil nový předseda M. Müller: 

6) Výkonný výbor zajistí zápis výše uvedené změny u Krajského soudu v Plzni. 

7) Výkonný výbor připraví a svolá řádnou členskou schůzi v měsíci dubnu 2017. 

8) Výkonný výbor navrhne na členské schůzi udělení čestného členství v TK Habartov panu A. 

Jordovi. 

9) Výkonný výbor připraví plán akcí pro rok 2017. 

10) Výkonný výbor iniciuje setkání se starostou Města Habartov a ředitelem školy za zvýšení 

prezentace aktivit TK Habartov za účelem zvýšení zájmu dětí o tenisový sport a zařazení dětí 

do tréninkového programu.  

11) Výkonný výbor bude dále jednat se stavebním odborem Města Habartov na odstranění závad 

na zařízení Multifunkčního hřiště a plánovaných úprav pro budoucí období. 

12) Výkonný výbor osloví stálé i potencionální sponzory za účelem podpory TK Habartov. 

13) Výkonný výbor schvaluje zřízení nových webových stránek TK a rezervačního systému. 

14) Výkonný výbor navrhne na členské schůzi zproštění placení členských příspěvků členů 

výkonného výboru. 

15) Výkonný výbor navrhne na členské schůzi úpravu členských příspěvků s podmínkou 

odpracování stanovených hodin za účelem udržování areálu.  

16) Výkonný výbor zajistí rozvíjení další spolupráce s Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska, 

Českým tenisovým svazem a TK Sokolov. 

17) Výkonný výbor souhlasí s pokračováním dosavadního způsobu tréninků dětí a mládeže pod 

vedením pana A. Jordy. Bude zavedena tréninková evidence dětí, kterou povede p. Jorda. 

Tato „Kniha tréninků dětí a mládeže – Deník trenéra“ bude uložena v klubovně a bude 

vedena p. Jordou. Na základě záznamů bude pravidelně výkonným výborem prováděno 

vyhodnocení. V knize bude uvedeno zejména: Jméno, příjmení, bydliště, telefon na 

zákonného zástupce, docházka hráče, použité tréninkové prostředky, hodnocení předností a 

nedostatků hráče, popř. dosažené výsledky v soutěžích. 

18) Výkonný výbor bude nadále podporovat účast dětí a mládeže na tenisových turnajích a 

akcích mimo město Habartov.  

Zapsal: M. Müller 
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