Tenisový klub Habartov, z.s.,

Koukolova 352, 357 09 Habartov,
IČO 265 65 668 č. účtu: 8113 84 319/0800

Jednání výboru společně se členy kontrolní komise TK Habartov
dne 20. 02. 2020 od 17,00 hodin v Restauraci Na Truhlárně
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1) Zpráva o činnosti v r. 2019 a plán na r. 2020
2) Zpráva o hospodaření v r. 2019 a plán na r. 2020
3) Svolání členské schůze v termínu říjen 2020 a volba nového výboru a kontrolní
komise.
4) Různé
5) Závěr

1

Zpráva o činnosti v r. 2019 a plán na r. 2020
− Akce Altán: po několika jednáních s Městem Habartov o vytvoření zpevněné plochy
na stavbu altánu to bylo uskutečněno před koncem roku 2018. Po zimním období se
ale plocha zvlnila a po několika dalších jednáních byla Městem Habartov zajištěna
oprava. Na stavbu altánu byla provedena specifikace materiálu a po jeho dodání byl
materiál uložen ve sklepě TK. Hrubá stavba altánu byla zajištěna jedním objednaným
truhlářem za pomoci členů TK v srpnu 2019. Předtím proběhly natěračské práce členy
klubu. Dokončovací práce probíhaly až do konce září 2019. Bohužel po větrné smršti
Sabine je krytina střechy poškozená a bude se muset přeskládat. Bude se o tom jednat
s MěÚ. Celkové náklady spolku na stavbu altánu byly 16.064Kč. Jako vybavení byly
zakoupeny pivní sety za 8.000Kč. Dokončení větrných bočních stěn je naplánováno na
letošní rok z vlastních zdrojů.
− Byla zajištěna nová vitrína a poštovní schránka.
− Byl stanoven správce kurtů p. Hajšman a byla s ním podepsána dohoda o provedení
práce platná od 1.2.2019. Výtěžek z pronájmu kurtů a klubovny je platem správce.
− Trénování dětí probíhalo celoročně, v zimním období 2018/2019 v tělocvičně ZUŠ a
v letním na kurtech. Trenér pan Josef Kraus měl v letním období 14 dětí. Bohužel
zimní sezóna 2019/2020 byla zrušena z důvodu nevyhovujících podmínek ze strany
ZUŠ. Pronájem tělocvičny byl dle smlouvy 400Kč/měs. Letní sezóna 2020 je
trenérsky zajištěna, dětský zájem je předběžně deklarován. Tato činnost je materiálově
a finančně (nájem ZUŠ) zajištěna klubem. Výtěžek z tréninkových hodin je platem
trenéra. Je potřeba opět prostřednictvím soc. sítí a zpravodaje Města Habartov
informovat veřejnost o této možnosti.
− Byla nahrazeno nevyhovující pojištění novým od České pojišťovny. Roční pojištění je
ve výši 1760Kč. Pojistka kryje pojištění z odpovědnosti a případné úrazy dětí.
− Sponzorské dary byly oproti roku 2018 nižší, odpadli dva sponzoři a EPT ponížilo
výši o polovinu, na 7000Kč. Nový sponzor fi Maister ve výši 3000Kč. Mimořádný
příspěvek od Tenisového svazu za registraci byl ve výši 2.900Kč. Na konci roku se
podařilo zajistit mimořádného sponzora od firmy Werner Hüttner, prostřednictvím
starosty Města Habartov, ve výši 15.000Kč. Na pořádání turnajů je možné podat
žádost více jak jeden měsíc před konáním akce o jednotlivý příspěvek od Města
Habartov.
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− I v letošním roce budou probíhat jednání se současnými i s dalšími potencionálními
sponzory finanční podpoře.
− Žádost o granty prostřednictvím Karlovarského Kraje pro rok 2019 nebyla podaná,
protože byly vypsány dotace jen na technickou pomoc a pouze v 70% účasti. Kurty
jsou technicky vybavené, a proto nebyla žádost podána. Pro r. 2020 byla podaná
žádost o příspěvek na tenisovou školu dětí ve výši 10.000Kč.
− Poprvé v historii spolku Město Habartov vystavilo fakturu za spotřebované energie za
r. 2018/2019 ve výši 13.500Kč. S tímto faktem je nutné počítat i v dalších letech.
Protože se klubovna začala více využívat v zimním období, je nutné očekávat ještě
vyšší částku.
− TK Habartov měl v r. 33 členů. Členské příspěvky byly vybrány ve výši 17.700Kč.
Členové, kteří neodpracovali brigádnické hodiny byli vyzváni k doplacení 300Kč na
účet. Stav k dnešnímu dni? (J. Blechová). Pro letošní rok zůstávají členské příspěvky
ve stávající výši, pouze se změnil systém platby. Každý člen zaplatí celou částku i za
brigádnické hodiny ve výši 800Kč a v případě jejich odpracování mu bude k
31.12.2020 vráceno na účet 300Kč. Pro nové členy platí nadále, že při platbě po
30.4.2020 se příspěvek za brigády nevrací. Výši členských příspěvků schvaluje
členská schůze, pro příští rok bude stanovena na ČS v říjnu 2020. Informace byla
zveřejněna na stránkách TK a na FB stránce.
− Brigády na údržbu kurtů a okolí byly organizovány správcem, každý měl možnost se
zapojit. Stav celkem uspokojivý. Pro údržbu byla zakoupena strunová sekačka za
12.000Kč.
− V roce 2019 proběhly dva turnaje, na které byly nakoupeny ceny. Každý z účastníků
dostal tubu míčů a první tři místa i věcné ceny. Občerstvení se hradilo ze startovného,
akce zajišťoval správce.
− V souvislosti s přínosem a potřebami Tenisového klubu Habartov z.s. jsme ukončili
členství v TVUS z.s. ke konci roku 2019.
− V platnosti zůstávají webové stránky klubu, FB profil, jejich správa, hosting a
rezervační systém. Aktualizaci zajišťuje předseda TK.
− Dále byla a je zajišťována prezentace TK ve vitríně Tenisového klubu.
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2 Zpráva o hospodaření v r. 2019 a plán na r. 2020
Stav hospodaření TK Habartov za rok 2019:
počáteční stav na účtu
29.741Kč
příjmy 2019
Město Habartov
25.000Kč
sponzoři: EPT Connector 7.000Kč, W.Hüttner 15.000Kč, Maister s.r.o. 3.000Kč, TS 2.900Kč
členské příspěvky
17.700Kč
pronájem kurtů
6.030Kč
příjmy celkem
76.630Kč
Výdaje 2019
mzda správce
6.030Kč
výdaje spojené s výkonem funkce
předsedy a účetní
4.500Kč
nákup cen, pořádání turnajů, spotřební materiál, web. stránky,
technické vybavení
76.611Kč
výdaje celkem
87.138Kč
zůstatek na účtě
19.233Kč

Kontrolní komise dostala k dispozici všechny podklady k účetnímu roku a provedla jejich
kontrolu. Stav byl shledán za správný, bez závad. Viz samostatný zápis o kontrole.
Plán příjmů na rok 2020
Město Habartov
sponzoři:
členské příspěvky
grant KK
příjmy celkem

25.000Kč
10.000Kč
15.000Kč
10.000Kč
60.000Kč

Plán výdajů 2020
Energie
Webové stránky, rezer. systém
Pojištění
Nájem
Odpady
Režijní a ostatní výdaje
výdaje celkem

15.000Kč
4.500Kč
1.750Kč
1.000Kč
1.700Kč
36.050Kč
60.000Kč
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3 Členská schůze říjen 2020
Členskou schůzi pro letošní rok, pokud se dle stanov TK Habartov nerozhodne jinak, svolá
předseda v průběhu měsíce října 2020, kde proběhne odvolání všech členů výboru a kontrolní
komise a nové volby.
O přesném datumu a o programu budou členové TK Habartov informováni dle stanov TK.

4 Různé
Dne 24. 1. 2020 proběhla provozní schůzka se správcem kurtů a incident s příchozím členem
TK panem Kalouskem M. Ten poté zaslal členům výboru email. Na věcné části emailové
zprávy níže uvedená reakce předsedy:
Fakta:
− Den vzniku funkce předsedy je 10. 3. 2017 (dle zápisu z jednání VV a zápisu v
rejstříku spolků).
− Den vzniku funkce členů VV je dle zápisu z ČS 2. 11. 2016 (nejsou zapsáni v rejstříku
spolků).
− Den vzniku funkce členů kontrolní komise 8. 11. 2016 (dle zápisu z jednání VV a
zápisu v rejstříku spolků).
− Volební období členů VV a předsedy je čtyřleté, dle stanov TK Habartov článek IV.
odstavec 5.
− Volební období předsedy končí 10. 3. 2021.
− Volební období členů VV končí 2. 11. 2020.
− Volební období členů KK končí 8. 11. 2020.
− Členská schůze v roce 2019 nebyla svolána, odpovědnost za toto rozhodnutí nese
předseda.
− Schůze VV nebyly prováděny, resp. nebyly oficiálně uskutečňovány, neprováděly se
zápisy apod., nicméně členové výboru byli v písemném, telefonickém i osobním
kontaktu a řešily se provozní záležitosti operativně.
− Členská schůze 1. 3. 2018 proběhla, opomenutím nebyl zápis na webu zveřejněn. Bylo
provedeno 31.1.2020.
− Každoročně po účetní uzávěrce byla provedena kontrola účetnictví členy KK a
proveden zápis o kontrole.
− Spolky vedoucí jednoduché účetnictví nemají povinnost sestavovat a zveřejňovat
účetní závěrku v duchu § 18 zákona č. 563/1991 Sb., nicméně pokud výbor rozhodne
o zveřejnění závěrečného přehledu peněžního deníku, je možné to provést.
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5 Závěr
− Výbor bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2019 a plán
na rok 2020.
− Výbor ukládá předsedovi zajistit plán činnosti na rok 2020.
− Výbor ukládá předsedovi zajistit svolání a provedení členské schůze.
− Výbor ukládá předsedovi zajistit inventarizaci majetku TK Habartov a majetku Města
Habartov do 31. 3. 2020.
− Výbor ukládá předsedovi zveřejnit zápis z dnešní schůzky VV na stránkách klubu.
− Výbor ukládá předsedovi informovat stávající členy o změně způsobu placení
členských příspěvků ještě formou SMS.
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