
Z á p i s 
z 4. schůze výboru TJ Sokol Zábřeh ze dne 8.10.2019 

 

 

Přítomni:  Niederle, Tempírová, Melcher, Hošek, Valnoha 

Omluveni:,  

Host: Dalibor Šebela, Vít Komárek 

 

19/5 Kamera na tenisové hale – 4 pro (Ni,Mel,Ba,Hoz), 1 proti (Neu), 2 se zdrželi (Tem,Do) 

T: ihned Z:Nied 

27/9 Průběžně řešit skříňky v pánské a dámské šatně v krčku tenisové haly Z: Mel Bad 

32/3  Požadavek na stojan na kola před sokolovnu T: 30.6. Z: Mel 

34/5 Rezervace – kontrolovat hrací hodiny a depozit T: průběžně Z: výbor 

1/6 Žebřiny v malém sále v havarijním stavu – sundat T: ihned ZO: Mel 

3/5 Klíče od úklidové (skříně-předány) a kumbálu – zajistit novou fab T: ihned Z: Mel 

 

Na schůzi projednáno:  

 

4/1 Jazz in Hall 12.10. – o provoz venkovního občerstvení požádal p. Komárek a v případě, 

že p. Šebela provoz nezajistí, žádá o souhlas s provozováním 

 P. Šebela si provozování venkovního občerstvení nechá do 9.10. „projít hlavou“ a ozve 

se.  

 9.10. – p. Šebela nechce venkovní bar provozovat, domluví se s Komárkem. Pan 

Komárek o tom již ví. 

4/2 Investiční dotaze z Olomouckého kraje 45.000 Kč na nákup traktůrku. Nutno zajistit 

poptávku na nákup T: 31.10. Z: Nied  

4/3 Návrh na zvýšení hodinové sazby trenérské činnosti Kateřiny Klímové na 250 Kč ode 

1.9. – souhlas T: ihned Z: Tem 

4/4 Nový trenér tenisové školičky – Matěj Macek od 1.9.2019 – souhlas T: ihned Z: Tem 

4/5 p. Šebela – žádost o prominutí nájmu 3 měsíce (3x7.000 Kč)– rozjezd hospůdky je 

pomalý – souhlas T: ihned Z: Tem. 

4/6 Stavba tenisového zázemí – Ing. Hošek požádal o stavební dozor – souhlas 

4/7 Stoly a židle v tenisovém krčku T: 10.10 Z: Hoš 

 

 

Usnesení: 

• Výbor TJ schvaluje změnu sazby za trenérskou činnost Kateřině Klímové na 250 

Kč/hod. od 1.9.2019 

• Výbor TJ schvaluje nového trenéra tenisové školičky Matěje Macka s účinností od 

1.9.2019 

 

 

 

 

 

Další schůzka výboru  - termín domluvíme dle potřeby 

 

 

Zapsala: Hana Tempírová   


