
Zápis z valné hromady oddílu LTC Humpolec 2014 
Místo konání: klubovna LTC Humpolec, Hálkova 1845 (tenisová hala) 396 01 Humpolec,  

     03.12.2014; 18,00hod. 

Počet členů: 49 

Účast: 20 osob 

Udělili plnou moc k zastupování: 22 osob 

85% = 41,65 = 42členů. Valná hromada je usnášeníschopná v plném rozsahu 

 

Program VH: 

-zahájení, prezentace účastníků, kontrola zaplacených  

členských příspěvků 

-kontrola usnášeníschopnosti 

-zpráva o činnosti klubu 

-výhled činnosti na rok 2015 

-poplatek za pronájem dvorců v roce 2014 a 2015 

-členské příspěvky na sezónu 2014 a 2015 

-brigádnické hodiny 2014 a 2015 

-provoz areálu vč. haly, hrací plán, správcovství 

-schválení nových stanov dle občanského zákoníku 

-ostatní 

-připomínky, návrhy, diskuse 

-závěr 

      

 

-zpráva o činnosti klubu  

Ing. Novák  

-soutěže 2013 

St. žáci skončili devátí v krajském přeboru 

Dorost skončil na historickém třetím místě v kadet tour 

Dospělí A skončili 2. v KP I 

Dospělí B skončili 3. v KP IV. 

 

-soutěže 2014 

Babytenis-vyhrál jihočeskou soutěž a postoupil na mistrovství ČR 

St. žáci skončili 8. v krajském přeboru 

Dorost skončil 5. v junior tour 

Dospělí A skončili 1. v KP I a postoupili do jihočeské divize 

Dospělí B skončili 2. v KP IV. 

 

 

Turnaje jednotlivců 2013 

18.5. turnaj čtyřher pro partnery 

29.6.-1.7. Auto Racek cup st. žáci a žákyně 

13.-15.7 celostátní turnaj mužů 

5.-7.7. chmelař cup dorost – zrušen pro nezájem hráčů 

7.9. Retro open 

 

 

Turnaje jednotlivců 2014 

17.5. turnaj čtyřher pro partnery 



5.7.-7.7. Auto Racek cup st. žáci a žákyně 

12.-14.7 celostátní turnaj dospělých 

19.-21..7. chmelař cup dorost – zrušen pro nezájem hráčů 

13.9. Retro open 

 

Oddíl poskytl finanční dar Městu Humpolec na dofinancování prací nutných k dokončení 

stavby nové tenisové haly a zázemí s klubovnou, které bude oddíl následně využívat. 

Došlo ke zprovoznění haly a nové klubovny, oddíl má k tomuto nutná živnostenská 

oprávnění. 

 

 

-výhled činnosti na rok 2015 
Ing. Novák V roce 2015 jsou plánovány následující turnaje:  

- květen turnaj čtyřher pro pozvané hosty 

- červenec celostátní turnaj st. žactva-7. ročník Chmelař Cup 

- červenec celostátní turnaj dorostu-6. Ročník Auto Racek Cup 

- červenec celostátní Turnaj dospělých 

- září baby tenis chlapci 

-  září 7.ročník Retro Open Humpolec (alá 30.léta) 

- září turnaj čtyřher 

-další turnaje dle zájmu hráčů 

 

Do soutěží družstev se předpokládá, že budou přihlášeny následující kategorie: dospělí-

jihočeská divize a krajský přebor IV., mladší žáci-KP, starší žáci-KP, dorost-KP, babytenis, 

minitenis  

 

 

- poplatek za pronájem dvorců na sezónu 2014 a 2015 
V roce 2014 činí poplatek za pronájem dvorce 150,-Kč/hod/dvorec 

 

-členské příspěvky na sezónu 2014 a 2015 

Ing. Novák seznámil účastníky VH s výborem navrženou výší členských příspěvků na rok 

2014     

dospělí-muži 2500,-Kč (z toho max. 1000,-Kč možno odpracovat  

formou brigádnických hodin-200,-Kč/hod) 

dospělí-senioři 1900,- (z toho max. 1000,-Kč možno odpracovat  

formou brigádnických hodin-200,-Kč/hod) 

  dospělí-ženy 1000,-Kč 

  mládež do 18-ti let včetně, studenti 1200,-Kč (z toho max. 600,-Kč možno 

odpracovat formou brigádnických hodin-200,-Kč/hod) 

Členské příspěvky musí být zaplaceny do 31.5.2012. Po tomto termínu platí v případě 

nezaplacení zákaz hraní na dvorcích. Příspěvky vybírají správci areálu. 

 

-brigádnické hodiny 2014 a 2015: v roce 2014 a 2015 organizují brigádnické hodiny 

správci, kteří zodpovídají za to, že kurty budou připraveny pro hraní do 15. dubna - zajišťují 

si brigádníky, vedou evidenci odpracovaných hodin a u nich se případní zájemci o brigádu 

mohou hlásit. 

 



-provoz areálu vč. haly, hrací plán, správcovství areálu: v celém areálu platí 

provozní řád, který je volně k nahlédnutí každému zájemci na nových www.ltc-humpolec.cz a 

v areálu oddílu. Dále platí hrací plán, na kterém jsou označeny rezervované hodiny. Za běžný 

chod areálu zodpovídají správci. 

 

-schválení nových stanov dle občanského zákoníku 
Valná hromada po diskusi hlasovala o nových stanovách předložených ke schválení.  
Výsledek hlasování: 

42 členů pro schválení 

0 členů proti schválení 

0 členů se zdrželo hlasování  

 

-ostatní 
Účastníci VH byli seznámeni se zprovozněním nové tenisové haly a sociálního zázemí. 

Rovněž odsouhlasili to, že tento areál bude oddíl provozovat jako podnájemce TS Humpolec. 

 

-připomínky, návrhy, diskuse 

 

-závěr 
 

VH ukončena v 19:30hod. 

 

Příloha prezenční listina a plné moci. 

zapsal Ing. Libor Novák, předseda oddílu 

http://www.ltc-humpolec.cz/

