
  
 

  

TJ Start Liberec z.s. 
 

Zápis z Valné hromady dne 1. června 2020 
 
 

Přítomni: 21 členů z celkového počtu 31 členů, VH je usnášení schopná (viz prezenční listina) 
        
1. Zhodnocení hospodaření v roce 2019: 

a) hospodaření oddílu: výnosy celkem = 489tis.Kč, náklady celkem = 441tis.Kč  
b) zisk za rok 2019: 48tis.Kč 
c) rozpočet na rok 2020: příjmy a výdaje zachovat max. na úrovni roku 2019 

 
2. Volba nového výboru a předsedy spolku:  

a) volba nového výboru a předsedy:  
návrh: předseda Lukáš Šoltys, místopředseda Tomáš Ježek a člen výboru Jiří Dostál 
 

Valná hromada schválila nový výbor spolku v uvedeném složení všemi hlasy (pro 21, proti 0, zdržel se 0) 
 

2. Provoz areálu v období 2020-22:  

A)      pravidla pro letošní sezónu: 

a. Tomáš bude dál zaměstnán jako hlavní správce a trenér klubu 

b. letní kempy už bude organizovat na svoje IČO  

c. Kuba bude pracovat na DPP 

d. nový ceník za pronájem kurtů: 8 – 15hod. 150 Kč za kurt, 15 -20hod. 200 Kč za kurt, víkendy 
150Kč/kurt celý den, evidence tržeb v rezervačním systému 

e. přístup členů pro on-line rezervace kurtů, členská sekce na webu http://tenis-start.cz/ - připraví 
Marek, otestujeme a spustíme během června 2020 

f. začneme společně se členy pracovat na úpravách a oživení aktivit v areálu (beton u grilu, nové 
židle a lavičky – financuje klub, koše na street basket, úprava prostoru za trojkou pro stoly na pinec, 
nová trampolína – financuje Luky formou daru pro klub)  

B)      fungování v období 2021 – 2025: upřesní výbor na podzim 2020 a bude informovat všechny členy 

 
 3. Sportovní činnost TJ Start:  

a) výborná parta dětí, skvělá práce Tomáše + Vojta Ježek přeborníkem kraje ve čtyřhře 
b) pravidelná účast týmů v krajských soutěží + pořádání turnajů 
c) cvičení žen pro zdraví – vede Blanka Lanková 

 
Přítomní vzali výše uvedené informace o hlavních aktivitách TJ a TO na vědomí.  
Valná hromada všemi hlasy schválila hospodářský výsledek za 2019 a rozpočet na rok 2020  
včetně nového ceníku za pronájem dvorců. 
 
V Liberci dne 1. června 2020  
Zapsal MUDr. Lukáš Šoltys 

http://tenis-start.cz/

