
Výběr informací ze schůze výboru oddílu LTC Humpolec 
Místo konání: klubovna LTC Humpolec, 17.4.2015; od 18,00hod 

Účast: Ing. Novák, p. Rázek, p. Chyba, Ing. Koudelka, MVDr. Pospíšil 

Omluveni:  

Hosté: p. Němec – správce, p. Homolka-hl. trenér 

Kontrola úkolů z minulé schůze výboru a projednání nových bodů: 

-potřebou zajistit lavice do nových šaten, stolky a židle do klubovny, kuchyňskou linku a bar do 

zázemí vč. drobného vybavení kuchyňským nádobím, příbory,… 

p. Němec informoval o možnosti získat stoly a židle do klubovny od fy. Profil nábytek (jedná se o 

vyřazené vybavení z hotelu, takže by mohlo být levné). Novák byl pověřen prohlídkou a případným 

nákupem. 

Novák informoval, že nabídka je příliš drahá a proto budeme hledat dále. 

-Ing. Novák byl pověřen likvidací stávajících 2 buněk, které sloužili jako šatny. Buňka, která sloužila, 

jako zázemí bude převezena pro oddíl Sedlice. Plocha v místě buněk bude revitalizována. 

Buňky jsou zlikvidovány, správci zajistí urovnání plochy 

-M. Chyba zajistí vyškolení alespoň 2 vrchních rozhodčích (Lukáš Chyba, Jan Podoba, Lukáš Homolka, 

Libor Racek-osloví p. Homolka, Filip Straka-osloví p. Němec), náklady hradí oddíl 

Školení proběhlo. Máme aktuálně 3 rozhodčí (Němec, Podoba, Straka). Chyba a Homolka si to 

dodělají v následujícím termínu. 

Bylo chváleno přijmutí správce p. Němce na HPP od 1.2.2015. Zajistí Ing. Novák 

Správce nastoupil od 2.3.2015, neboť nebylo možné zajistit školení a zdravotní prohlídku. 

Výbor rozhodl, že správci provedou posunutí oplocení u kurtu č.1 (dle nového číslování) cca o 1m dle 

projektu komunikací v areálu, který připravuje Město Humpolec a následné rozšíření kurtu-hrací 

plochy. 

Probíhá 

Ing. Novák byl pověřen zajištěním žádostí o dotace z Kraje Vysočina na sport 

Žádosti jsou podány, čeká se na vyhodnocení 

 
Turnaj pro přátele a členy oddílu proběhne 23.5. v hale (na kurtech bude mistrák B) 

8.5. proběhne turnaj Amfora (areál oddílu má pronajatý p. Hendrych) 

Byl odsouhlasen termín konání volební valné hromady oddílu dne 3.6.2015 v 18,00hod. Ing. Novák 

zajistí pozvánku, sestavení programu, volebních lístků, plných mocí a kandidátek 



 
Ing. Novák informoval o náhradní výsadbě, kterou jsme povinni zajistit v rámci výstavby nové haly a 

klubovny. Aktuální nabídky jsou 150.000,- až 200.000,-. Ing. Koudelka a p. Chyba zkusí zajistit další 

nabídky. 

schůze ukončena 17.4.2015 v 19.15hod. 

zapsal Ing. Libor Novák, předseda oddílu 

 

odsouhlasil: Chyba, Rázek, Pospíšil, Koudelka 

 


