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Zápis z řádné valné hromady Tenisového klubu Kadaň (dále TK 

Kadaň) 
konané dne 5.3.2020 v 18:00 hodin 

 
Přítomno: 11 členů + 0x plná moc, celkem 11 z celkového počtu 47 ( viz. prezenční listina ), 
tj. 23,4 %. 
 

Výbor klubu proto svolal na 5.3.2020 v 18:30 mimořádnou valnou 

hromadu                        
 
1. Mimořádnou valnou hromadu (dále VH) TK Kadaň zahájil předseda výboru TK Kadaň p. 
Petr Spěvák poděkováním členů výboru tenisového klubu a členům revizní komise.  
     
2. VH schválila předsedajícího VH p. Petra Spěváka. 
    Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0  
 

    VH schválila řídící orgány VH: 
    Zapisovatel: p. Petr Spěvák 
    Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
    Skrutátor: p. Pavel Špelda ml., p. Jan Samek 
    Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
3. VH schválila program VH:      
1. Zahájení 
 2. Volba předsedajícího a řídících orgánů VH 
 3. Schválení programu VH 
 4. Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2019 
 5. Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2019 
 6. Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2019 
 7. Schválení výše členských příspěvků na r. 2020  
 8. Schválení plánu činnosti VK na r. 2020 
 9. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2020 
10. Odvolání členů výboru klubu a revizní komise klubu 
11. Volba členů výboru klubu a revizní komise klubu 
12. Diskuse  
13. Usnesení 
14. Závěr 
      Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
4. Zprávu o činnosti TK za r. 2019 přednesl předseda výboru p. Petr Spěvák. Informoval o 
změnách v energiích klubu, o vývoji počtu členů klubu (děti), turnajích, dotaci Města Kadaně 
(v roce 2019 jsme obdrželi 282 tis. Kč, které jsme řádně městu vyúčtovali a pro rok 2020 jsme 
požádali o dotační smlouvu na 300 tis. Kč) a dotaci od Úřadu práce na zaměstnance  (26 tis. 
Kč) doplněný o informaci obtíží získat další zaměstnance vlivem nedostatku vhodných 
uchazečů. Klub v roce 2019 obdržel dotaci z MŠMT program Můj klub ve výši 106 tis. Kč, 
přičemž na rok 2019 byla podána žádost na 106 tis. Kč. Klub podal žádost také na krajský 
úřad do programu SPORT 2019 a  získal ji ve výši 75 tis. Kč (dotace 40 tis. Kč). Ze získaných 
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dotací klub v roce 2019 zajistil náklady na celý provoz klubu (antuka, tenisové míče, výplety 
raket, podporu trenérů, obnovu nářadí i drobné investice (telefon, PC, doplnění kamer). Nově 
jsme částečně propláceli startovné na turnajích hráčů s úspěchy. 
Dále ve zprávě zazněla informace o stavu dluhu Bohumila Bambase (splacení v květnu 2109), 
aktuální výši rezervy na opravu osvětlení haly (470.000 Kč) a stavu bankovního účtu (933 tis. 
Kč k 28.2.2019).  
Dále zmínil postup jarní úpravy antukových kurtů, u kterých navrhl použít antuku o dvojí 
hrubosti, jemná na základní vrstvu, hrubou na posyp. Také navrhl použití tandemového válce 
na rychlejší vytvrdnutí kurtů (následně přijat). 
Jako další činnosti vykonané v roce 2019 zmínil zkulturnění zadního prostoru, opravu zadních 
sportovišť, opravu kuchyně včetně pořízení nových kuch. linek, pípy a vyklizení samostatné 
místnosti. Dále jsme se pustili do opravy starých laviček pro kurty. Také zmínil nesehnání 
kvalifikované firmy na opravu střechy tenisové haly a terasy, do/z které zatéká. 
Předepsanou brigádu odpracovali všichni členi tenisového klubu (či zaplatili), vyjma: R. 
Lofflera, M. Weisse, J. Tomana. 
Klub uspořádal mistrovská utkání, turnaje dětských kategorií, Lackův memoriál včetně 
dětského turnaje spolu s vánočním turnajem o zlatého soba, Kadaňskou ligu a turnaj 
k památce Bohouše Bambase. 
V klubu máme vyškoleného rozhodčího P. Špeldu. 
Během přednesu zprávy o činnosti informoval o aktivitě členů výboru a zejména Pavla Špeldy 
při zastupování klubu během vyjednávání dotace od Úřadu práce a organizování činností 
zaměstnanců. Pavel Špelda získal pro klub opětovně dopravu antuky z Prahy zdarma. Dále 
poděkoval Pavlu Špeldovi za sportovní stránku klubu jako jsou registrace hráčů a klubu, 
sestavování soupisek a vyjednávání o hostování. V neposlední řadě také při získávání slev při 
nákupů oficiálních tenisových míčků pro mistrovská i turnajová utkání. U Honzy Samka 
zmínil prováděné kvalifikované údržbářské práce a zajištění oprav. Poděkoval také M. 
Řebíčkovi, který uspořádal silvestrovský turnaj amatérů. 
 
Ve zprávě sumarizoval práce ohledně úpravy kurtů. V roce 2018 byla provedena revize 
elektrických spotřebičů (drobné závady odstraní Martin Hlavatý), revize hasicích přístrojů, se 
kterou pomáhá Míra Maliňak. 
 
Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
    Zprávu o sportovní činnosti za r. 2019 připravil p. Pavel Špelda ml..  
    Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
5. Zprávu o hospodaření a stavu majetku za r. 2019 přednesl hospodář klubu p. Petr Spěvák  
VH ji schválila.  
    Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
6. Petr Kasper vystoupil jako člen revizní komise a informoval VH o diskusích s výborem a 
předanými doporučeními. Revizní komise neshledala žádné závady v hospodaření a stavu 
majetku TK. 
        VH bere informace revizní komise na vědomí. 
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7. Členské příspěvky na r. 2020 byly odhlasovány beze změny: 
    - muži = 2.500,- Kč 
    - ženy, důchodci, mládež od 9 do 18 let = 1.250,- Kč 
    - děti do 8 let = 600,- Kč (v případě prvního roku u nejmladších kategorií 100 Kč.). 
K zaplacení musí dojít do 31.5.2019 (pokud nebude mít zaplaceno, musí být zaplacen 
pronájem za kurt). 
    VH schválila výši členských příspěvků na r. 2020.  
 
VH navrhla a schválila úpravu brigádnických hodin pro rok 2020 a kompenzaci za 
neodpracování těchto brigádnických hodin: 
7 hodin či 1400 Kč (200 Kč/hod) pro 12-leté+ při odpracování/zaplacení do 30.4.2020.  

10 hodin či 2000 Kč po 30.4.2020. 

 
8. Předsedající VH přednesl plán činnosti VK na r. 2020: 
    Investiční akce (opravy):  
      - výměna osvětlení tenisové haly v případě havarijního stavu (účastníci VH se shodli, že 
současný stav je vyhovující) 
      - VH udělila mandát výboru klubu pro vyjednávání případné dotace pro klub 

(nafukovací hala). Projekt možno převzít z TK Meziboří. 

      - nacenění měsíčního paušálu při údržbě zeleně v areálu (fi Kučera) 

      - možnost využít automat ve spolupráci s městem p. Muchnou – využívá již zimní 

stadion 
      VH schválila plán činnosti VK na r. 2020. 
      Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 

 
9. Hospodář TK přednesl návrh rozpočtu TK Kadaň na r. 2020. 
    VH schválila návrh rozpočtu. 
    Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
10. Odvolání a volba členů výboru a revizní komise 
            Novými členy výboru: 
  Petr Spěvák – pokračující předseda a hospodář 
  Pavel Špelda ml. 
  Jan Samek 
  Jiří Novotný (nový) 
  Dalibor Straka (nový) 
 Revizní komise zůstala beze změn. 
Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
11.  Diskutovalo se o:  

� Úprava kurtů: rozhodnuto přidělení kurtů jednotlivým osobám, které budou 
organizovat činnosti 
Č. 1 a 2 Petr Spěvák, 3 a 4 Petr Kasper, 5 a 6 Dalibor Straka 7 a 8 Pavel Špelda 

� Rezervační systém haly, zapůjčování klíčů ve sportovní hale bude pokračovat 
� Výhody pro členy klubu = předání klíčů od areálu klubu a šaten se sociálkami. Členi 

odpracující brigádnické hodiny budou mít přednost při využití kurtů č. 1 a 2. 

(cedule) 
� Provoz kantýny = otevřena pouze v přítomnosti zaměstnance klubu, výběry ve 

sportovní hale…starost všech členů klubu zajistit, aby nečleni před vstupem na kurt 
měli uhrazen pronájem. 
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� Seznam členů klubu umístit na www stránky klubu 
� Zřídit whatsApp skupinu členů klubu pro snazší domlouvání společných akcí. 
 

 12. Usnesení mimořádné VH: 
      - VH schválila předsedajícího a řídící orgány mimořádné VH (viz. bod 2) 
      - VH schválila program VH ( viz. bod 3 ) 
      - VH schválila zprávu o činnosti TK za r. 2019 ( viz. bod 4 ) 
      - VH schválila zprávu o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2019 ( viz. bod 5 ) 
      - VH vzala na vědomí zprávu revizní komise ( viz. bod 6 )  
      - VH schválila výši členských příspěvků na r. 2020, ( viz. bod 7 ) 
      - VH schválila plán činnosti VK na r. 2020 ( viz. bod 8 ) 
      - VH schválila návrh rozpočtu na r. 2020 ( viz. bod 9 )      
      - VH schválila členy výboru a revizní komise ( viz bod 10 )  
     VH schválila usnesení z mimořádné VH. 
     Hlasování - pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
13. Předsedající VH ukončil řádnou VH v čase 20:30 hodin. 
 
 
 
V Kadani dne 30.03.2020                                             Zapsal:   Petr Spěvák 
                                                                                                     Zapisovatel VH 

 
 
                                                                                        Ověřil:     Pavel Špelda 
                                                                                                                                       Člen výboru klubu                       


