
Tenisový klub SK Dobrá Voda (dále jen TK)

Legislativa, organizační pravidla, chod areálu

(Schváleno po úpravách na 6. Valné hromadě 23.3.2019)                                         

Změny pro rok 2018 a 2019 jsou vyznačeny červeně

Legislativa:

- TK organizační jednotkou SK Dobrá Voda.

- Vlastní samospráva (Valná hromada, Správní rada, Dozorčí rada, Předseda TK - viz. Stanovy).

- Vlastní pokladna a bankovní účet.

- Řízení chodu klubu (i areálu) dle stanov.

- Založení TK Dobrá Voda na ustavující Valné hromadě (včetně schválení stanov a volby orgánů

TK) – proběhlo 12.4.2014.

Členství v     klubu:  

- Stát se členem mají právo všichni občané s trvalým pobytem na D.Vodě (přespolní po 

schválení  Správní radou klubu nejvýše však do 40% celkového počtu členů).

- Povinnosti člena: (úhrada členských příspěvků, odpracování brigádnických hodin, 

nepoškozování zájmů a dobrého jména klubu).

- Práva člena: (využívání areálu včetně tenisových dvorců bez dalších poplatků; právo volit a 

být volen do orgánů klubu-nad 18 let; účastnit se klubových akcí; podílet se na rozhodování a 

činnosti-Valné hromady).

- Vystoupení člena z TK v průběhu (po skončení) hrací sezóny nezakládá nárok na vrácení 

poměrné části členských příspěvků  na daný rok.

- Při vstoupení člena do TK kdykoli v průběhu hrací sezóny hradí tento celé členské příspěvky 

(nebudou nijak kráceny) .

Správec (dále jen S.):   (od 15.4.2014 vykonává p. František Vlach – tel. 721     832     515)  

- S. je částečně zaměstnancem OÚ Dobrá Voda a částečně zaměstnancem TK .

Zaměstnavatel (=obec) přenáší řídící pravomoce, týkající se pracovní činnosti správce 

v tenisovém areálu Dobrá Voda na Správní radu TK.

- Příjmem správce je dohodnutá měsíční mzda (dle pracovní smlouvy).

- S. odevzdává celou tržbu za pronájem sportovišť na pokladnu obce .



- 2   -

Základní povinnosti Správce:

- Denně zajišťuje otevírání a uzavírání areálu.

- Provádí krátkodobé jednotlivé rezervace (obsazování) dvorců dle požadavků a pokynů SR 

(telefonicky, ústně).

- Stálé dlouhodobé rezervace schvaluje pouze Správní rada TK (příp. pověřený člen).

- Vybírá poplatky od nečlenů (oproti účtence) a vede jednoduchou evidenci jednotlivých 

pronájmů.

- Dohlíží na včasnou a kvalitní údržbu dvorců před i po hře (prováděnou hráči).

- Udržuje areál včetně nářadí a náčiní v provozuschopném dobrém stavu (průběžně).

- Zajišťuje každodenní úklid vnitřních i venkovních prostor dle momentálního stavu (včetně 

doplňování toaletních potřeb – z prostředků TK).

- Organizuje a řídí jarní (případně podzimní či mimořádné) brigády a vede evidenci 

odpracovaných hodin.

- Je fyzicky přítomen vždy, kdy je to provozně žádoucí (zejména odpoledne a podvečer; dle 

pokynů  Předsedy TK) .

- V provozně „volnějších“ denních časech (např. dopoledne v pracovních dnech, …) je stále „na 

telefonu“ a připraven dostavit se fyzicky dle potřeby do 30 minut do areálu.

- Rozhoduje o provozuschopnosti sportovišť.

- Provádí každodenní údržbu dvorců (večerní zakropení, ranní očištění čar,opravy, …).

- Řídí se pokyny Předsedy TK (místopředsedy) a plně je respektuje.

- Bezodkladně Předsedovi či jinému členu SR  hlásí všechny závady, které nedokáže sám 

opravit.

- Závady odstraňuje bezodkladně dle stupně závažnosti.

Rezervace antukových dvorců:

- Rezervovat dvorec  více než 48 hodin předem (na jednotlivé hodiny) mohou pouze členové 

TK (nečlenové TK mohou rezervovat dvorec maximálně  48 hodin předem – ne dříve). Toto 

pravidlo nebude zatím využíváno !!!!

- Při rezervaci kratší než 48 hodin platí právo dřívější rezervace (bez ohledu na členství).

- Člen (dvojice, čtveřice) může učinit (může figurovat) v maximálně dvou budoucích 

jednotlivých  rezervacích (neplatí pro stálé pravidelné rezervace).

- Délka rezervace pro dvouhru je možná maximálně na 1,5 hodinu.

- Délka rezervace pro čtyřhru je možná maximálně na 2 hodiny .

- Při nevyužití rezervace je každý povinen toto neodkladně oznámit správci (jinak po něm může

být požadována úhrada za ušlou možnost nájmu ve výši platné sazby pro nečleny TK a to bez 

ohledu na členství v TK).

- Při volných(nezarezervovaných)  dvorcích může hrát člen libovolně dlouho (nečlen oproti 

úhradě rovněž).
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- Dlouhodobé pravidelně opakující se rezervace jsou možné pouze po schválení SR (nebo 

Správní radou pověřeného člena nebo členů SR)  a to pro každého bez výjimky

- Při společné hře člena(-ů) a nečlena (-ů) hradí nečlen adekvátní poměrnou část odehrané 

hodinové sazby pro nečleny.

Brigádnické hodiny:

- Člen 15 let a starší …. min. 3 hodin (možnost úhrady 300 Kč/ 1 neodpr. hodinu)

- Člen 10 - 14 let … min. 1 hodiny ( -    „    -)

- Člen 9 let a mladší … osvobozen od brigádnických hodin                                    

(Pro určení věku člena platí jeho věk dosažený v aktuálním kalendářním roce)             

Pozn.: neodpracované brigádnické hodiny člena z roku 2017 a 2018 jsou všichni členové bez výjimky 

uhradit sazbou 150 Kč / 1 neodpracovanou hodinu. Od roku 2019 (včetně) bude pak tato sazba za 

neodpracovanou hodinu zvýšena na 300 Kč.

                                      

Členské příspěvky a cena pronájmu

- Cena pronájmu za 1 hodinu činí 150 Kč / 1 dvorec (do 14.00 hodin 120 Kč)

- Termín úhrady čl. příspěvků bude každoročně do 30.4.  Při neuhrazení do tohoto data jsou 

pozastavena členská práva až do doby úhrady.

- Dospělí od 18 let …..2.500 Kč / rok (platí dosažení  18 let v daném kalendářním roce). Od 6 

roku nepřerušeného a placeného plného členství má člen právo využít 10% slevy z aktuálního

plného členství (od 11 roku pak 20% slevy aktuálního plného členství).

- Důchodci, matky na mateřské mají možnost slevy (nikoli povinnost ) ….. 1.000 Kč / rok. 

V takovém případě nemají pak možnost rezervace dvorce  po 14.00h. v prac.dny

- Mládež do 18 let + studenti řádného denního studia VŠ mají možnost slevy  (nikoli povinnost)

…… 1.000 Kč / rok. V takovém případě nemají možnost rezervace dvorce po 17.00 h. v prac. 

dny.

- Nehrající člen; udržovací členství  ……… 500 Kč / rok

- Slevy členských příspěvků z důvodů dlouhodobé nemoci (zranění) schvaluje vyjímečně a 

individuálně SR

- Úhrada je možná hotově na pokladně TK (p. Petr Štika tel: 728 039 609) nebo převodem na 

BÚ č.: 273 619 255/ 0300 (var. symbol = rodné číslo nebo jméno do poznámky)

- Rezervaci po 17.00 respektive po 14.00 pro společnou hru hráčů bez omezení a s omezením 

budou zatím umožněny  (vždy by se při rezervaci upřednostňoval hráč-člen TK s neomeze-

nými právy). Případná úprava je v kompetenci SR TK.

D.V. 23.3.2019

6. Valná hromada TK SK Dobrá Voda


