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Zápis ze schůze výboru TK Krnov ze dne 18.4.2012 

 

Přítomni : M.Štěpanovský, J.Kratochvíl, K.Hašler, J.Zatloukalová 

Nepřítomni: P. Burda – omluven 

 

Usnesení: 

 schváleno zaplacení faktury za servis kávovaru (cena 2.550,-Kč) 

 ukončení vedení jednoduchého účetnictví ke dni 30.4. 2012 

 vedením účetnictví TK Krnov je pověřena paní I. Hamová (od 1.5.2012) 

 brigádnické hodiny odpracované nad rámec stanoveného počtu se nebudou proplácet, výbor klubu je 

chápe jako maximální loajalitu ke klubu 

 zahájení sportovní činnosti TK Krnov od 21.4.2012 

 sportovní činnost mohou vykonávat pouze ti členové, kteří zaplatili členské poplatky a mají 

vyřízenou brigádnickou povinnost vůči TK Krnov 

 schválení užívání kurtů pro TŠ pro sezonu 2012 – kurt č. 1 (TŠ Prosecký), kurt č. 6 (TŠ Šulák) 

s pravidlem ročního střídání 

 termín další schůze výboru je 3.5.2012 

 

 

  Popis úkolu Zodpovídá Termín 

Trvalé 

úkoly:  

1/2012   

Týdenní kontrola platby za pronájem kurtů od nečlenů 

TK Krnov.         

K.Hašler  

 2/2012 

Kontrola plateb členských příspěvků členů TK Krnov 

(14-ti týdenní), aktualizovat stav přehledu o platbách 

všech členů TK - na nástěnce v areále klubu i na 

webových stránkách 

K.Hašler do zaplacení všech 

členů TK Krnov 

Úkol 

č.: 

   

1. Smlouva s panem A. Raškou na pronájem bufetu.   – 

doplnit přílohu č. j – drobný hmotný majetek                        

M. Štěpanovský 

/ K. Hašler    

13.4.2012/20.4. 

2012 

3. Převzetí klíčů od správce ke všem vstupům, zajištění 

jejich duplikátů členům výboru. 

Z.Zatloukal 6.4.2012/20.4.2012 

9. Nadefinovat provozní řád kurtů a řád bufetu.     J.Kratochvíl, 

 M.Štěpanovský     

20.4.2012 

http://www.tenis.spcnet.cz/


11. Kontrola plateb členských příspěvků členů TK Krnov 

(14-ti týdenní), aktualizovat stav přehledu o platbách 

všech členů TK - na nástěnce v areále klubu, na 

webových stránkách 

K.Hašler 13.4.2012/20.4.2012 

12. Inventura drobného hmotného majetku.                K.Hašler 6.4.2012/20.4.2012 

13. Inventura hmotného majetku bufetu.                      K.Hašler 6.4.2012/20.4.2012 

14. Měsíční kontrola hospodaření TK Krnov.              K.Hašler 30.4.2012 

17. Zřízení poštovní schránky pro TK Krnov – z důvodů 

náročné administrace nebude realizováno.                

P.Burda 20.4.2012 

18. Tisk plachet pro rozpis hodin na obsazení kurtů TK 

Krnov.    

J.Zatloukalová 20.4.012 

19. Smlouvy s TŠ – platby za pronájem kurtů – měs. 

fakturace 

M.Štěpanovský   

 

20.4.2012/23.4.2012 

20. Stanovení jednoznačných pravidel pro zápis hodin na 

obsazení kurtů .   

J.Kratochvíl 20.4.2012 

21. Tisk pravidel pro užívání kurtů  (dodá J.Kratochvíl)           J.Zatloukalová 20.4.2012 

22. Doplnění hmotného majetku (nářadí) dle výsledků 

inventury ze dne 6.4.2012. 

K.Hašler 30.4.2012 

23. Formulace právního názoru pro dotace.                            M.Štěpanovský   20.4.2012 

25. Stanovit způsob předávání účetních dokladů paní I. 

Hamové, jednoduché účetnictví povede K. Hašler (do 

30.4.02012), výsledek předá ke kontrole p. I. Hamové a 

od 1.5.2012 povede účetnictví I. Hamová  

K. Hašler 30.4.2012 

26. Aktualizace databáze členů, kteří zaplatili členské 

poplatky a mají vyřízenou brigádnickou povinnost vůči 

TK Krnov 

Z. Zatloukal, 

K.Hašler 

20.4.2012 

27. Schůzka se správcem J. Šulákem  - návrh splátkového 

kalendáře dlužné částky 

M. Štěpanovský 15.5.2012 

28. Oddělení kurtu č. 6 od kurtu č. 3 sítí  J. Kratochvíl 30.4.2012 

 Splněné úkoly r. 2012 (každý splněný úkol poslat 

písemně na J. Zatloukalovou): 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 

16, 17,  24,  

 

  

 

 

Zapsala: Jana Zatloukalová                                                                   Schválil: Martin Štěpanovský 


