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ZÁPIS 

 
z náhradní valné hromady  LTK  Klatovy 

konané dne 25. 04. 2019 v 18.25 hod. v Klatovech (klubovna LTK Klatovy) 
 

Valné hromady  LTK  Klatovy se zúčastnilo z 189 pozvaných 28 členů oddílu  
tzn., že náhradní valná hromada byla schopna usnesení. 

 
 
 
1) Soňa Šátralová – Přivítala všechny přítomné členy klubu a pověřila vedením schůze 

člena výboru LTK Klatovy Richarda Hlavsu 
 
2) Richard Hlavsa  - Seznámení s programem schůze: 
                                 - volba komisí – návrhové, mandátní a volební 
                                 - výroční zpráva o činnosti 2018 
                                 - zpráva o hospodaření 2018 + rozpočet 2019 
                                 - zpráva o sportovní činnosti 2018 
                                 - zpráva revizní komise 
                                 - diskuse 
                                 - volby (výboru + revizní komise) 
                                 - usnesení 
                                 - závěr 
 
3) Volba komisí – zvolené komise: 

 
     - návrhové (Jiří Pšajdl, Milan Janoušek) 
     - mandátní (Jiří Tománek, Karel Kesman) 
     - volební (Marcela Andrlíková, Soňa Šátralová) 
     
                           
4) Richard Hlavsa:  Výroční zpráva 2018 
 
Vážení tenisoví přátelé, 
stav kurtů je standardní – odpovídající jejich stáří, problémy se všichni snažíme průběžně 
řešit. Se standardní partou pracantů se je podařilo velice rychle zprovoznit, počasí nám přálo a 
sezóna může začít. Cíl výboru pro letošní rok je bedlivě hlídat vhodný dotační titul, který by 
pomohl s financováním generální rekonstrukce kurtů č. 1 a 2. Svépomocí plánujeme opravu 
odrazové stěny. Nově má náš oddíl správce areálu pana Zdeno Bártu. 
V návrhu máte hrací řád na rok 2019, kde dochází k jediné změně oproti loňsku a tou je 
zvýšení odměny za odpracovanou brigádnickou hodinu na 100 Kč. 
Na závěr mi dovolte poděkovat za práci celému výboru a doufám, že letošní sezona proběhne 
ke spokojenosti většiny členů. 
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Děkuji za pozornost. 
      
5) Marcela Andrlíková:   Zpráva o hospodaření 2018 + rozpočet 2019  
 
Rok 2018 jsme skončili se ztrátou 31.267 Kč, po odečtení odpisů ve výši 206.824 Kč jsme 
skončili v zisku 175.557 Kč. 
Naše příjmy činily v loňském roce 908.227 Kč. V této oblasti se daří využívat dotací a grantů 
od města Klatovy, tenisového svazu a MŠMT. Získávání dotací je stále náročnější a doufáme, 
že v této oblasti bude vedení klubu i nadále úspěšné.  
Výdaje v roce 2018 činily 939.494 Kč, po odečtení odpisů pak 732.670 Kč. Hospodaření 
oddílu na výdajové straně odpovídá činnosti oddílu a udržování areálu. 
Rozpočet na rok 2018 byl dodržen bez výrazných odchylek.  
Návrh rozpočtu na rok 2019 je koncipován jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že se vedení 
oddílu podařilo získat správce, zvýší se v roce 2019 mzdové náklady. Tato skutečnost by ale 
samozřejmě měla vést ke zlepšení úrovně provozu celého tenisového areálu. 
K rozpočtu je nutno jako každoročně konstatovat, že jde o kvalifikovaný odhad, hospodaření 
klubu se musí měnit, tak jak se nám daří nebo nedaří získávat dotace a jiné finanční 
prostředky.  
 
Rozpočet 2019 

 

 
 

VÝDAJE  
spotřeba sportovního materiálu /míče, ceny/ 
 

70 
brigády 30 
správce 72 
úklid, bar 36 
provozní režie /antuka, opravy/ 40 
poplatky /banka, právní poradenství, internet/ 14 
vodné+stočné 45 
elekřina 25 
plyn 20 
závodní hraní /hostování, startovné, odměny…/ 180 
oddílové akce 20 
cestovné 30 
pojištění areálu 8 
odpisy 210 
celkem 800 

 
 
 
 

PŘÍJMY  
reklama 72 
pronájem kurtů 35 
celostátní turnaje 20 
pronájem baru 3 
oddílové příspěvky 280 
dary 90 
dotace 300 
celkem 800 
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6) Milan Janoušek:  Zpráva o sportovní činnosti klubu 2018 
 
V sezoně 2018 náš oddíl reprezentovalo celkem 9 týmů a to v kategoriích minitenis, babytenis 
2 týmy, mladší žáci, starší žáci, 2 týmy dorostu  a 2 týmy dospělých. Minitenisté, kteří 
převážně sbírali své první zkušenosti skončili na 6 místě. První tým babytenistů se probojoval 
až do semifinále celé soutěže, kde podlehl až celkovému vítězi TK Škoda Plzeň. Mladším 
žákům se podařilo splnit svůj cíl a skončili na 1. místě v krajském přeboru II třídy, čímž si 
zajistili postup do nejvyšší soutěže Junior Tour. Starším žákům se podařilo udržet nejvyšší 
soutěž Junior Tour, což bylo jejich hlavním cílem. Velmi dobře si vedly oba naše dorosty, kdy 
,,áčko,, v nejvyšší soutěži Junior Tour skončilo na 5. místě a to pouze díky horšímu skóre 
s týmem TK Cheb. B tým skončil na druhém místě krajské soutěže druhé třídy a o chlup mu 
utekl postup do nejvyšší soutěže. Co se týká týmů dospělých, tak B tým  se udržel v krajské 
soutěži což bylo rovněž jejich cílem.  Bohužel u ,,A“ týmu se nepodařilo postoupit  do druhé 
ligy, o což tento tým usiloval a skončil v divizi na 2 místě. 
Co se týká jednotlivců, tak nejvýše na žebříčku byl klatovský odchovanec Lukáš Janoušek, 
který se umístil na 25. místě republikového žebříčku a stal se krajskou jedničkou.  Velice 
dobře se rovněž dařilo klatovským dorostenkám, kdy Kateřina Čiháková skončila na 50. místě 
republikového žebříčku a 6. místě žebříčku krajského. Simona Kadlecová byla v těsném 
závěsu, kdy skončila na  
55. místě republikového žebříčku a 7. místě žebříčku krajského. Další komu se dařilo byla 
Monika Drudíková, která skončila na 115. místě republikového žebříčku a 13. místě žebříčku 
krajského. Všichni jmenovaní byli oporami úspěšného družstva dorostenců a již rovněž sbírají 
zkušenosti na mezinárodní scéně. Mezi nejmenšími se velice dařilo Šimonu Janouškovi, který 
vyhrál mnoho celostátních turnajů, probojoval se na Masters své kategorie, kdy se jedná o 
neoficiální mistrovství republiky, kam se sjíždějí ti nejlepší z celé republiky a dokonce se mu 
tam podařilo vybojovat 3. místo. Zároveň se ve službách TK Sparta Praha stal mistrem 
republiky družstev a byl oporou našeho babytenisového družstva. Přes zimu náš oddíl 
uspořádal ve spolupráci se Sportklubem Klatovy mnoho celostátních turnajů všech kategorií, 
kde se naši hráči a hráčky umísťovali na předních příčkách.  
Do sezony 2019 náš oddíl vyšle celkem 8 týmů. Zastoupení máme ve všech věkových 
kategoriích a všechna družstva hrají nejvyšší soutěž, což se nám podařilo opět po několika 
letech.  
To asi vše ke zbilancování sezony loňské a nastínění plánů a cílů do sezóny nadcházející.   
 
 
7) Stanislav Šlehofer:  Zpráva revizní komise určená valné hromadě LTK Klatovy 
25.4.2019 
 
 
Kontrolní a revizní komise klubu LTK TJ Klatovy pracovala ve složení 
 
Předseda: Stanislav Šlehofer 
Členové: Dagmar Hlavsová 
               Adolf Pojar 
 
Kontrolní a revizní komise prováděla kontrolní činnost v souladu s organizačním řádem klubu, viz 
článek IV, odstavec V. 3 o činnosti revizní komise. 
Revizní zpráva má 3 části: 
1. kontrola usnesení Valné hromady ze dne 24. 4. 2018 
2. průběžná kontrola hospodaření a činnosti výboru 
3. kontrola hospodaření klubu 
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ad1) Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu usnesení z poslední Valné hromady konané dne 24. 
4. 2018. Usnesení bylo splněno.  
 
ad2) V průběhu roku 2018 byla umožněna účast členům revizní komise na jednání výboru a rovněž 
bylo umožněno vkládání návrhů a připomínek. Jednání výboru bylo transparentní, připomínky členů 
RK byly projednávány. V rámci jednání výboru proběhly souběžně jednání RK. Zápisy z jednání jsou 
zveřejněny na stránce www.ltk-klatovy.cz a postihují skutečně probíranou problematiku. 
 
ad3) Kontrola hospodaření klubu. Kontrola byla zaměřena na hospodaření klubu, čerpání 
rozpočtových položek a jejich oprávněnost v porovnání se schváleným rozpočtem klubu. Tato činnost 
probíhala průběžně během roku 2018 a vyvrcholila kontrolou závěrečného účtu klubu. 
V roce 2018 bylo účtování příjmů a výdajů klubu prováděno v odpovídajícím účetním programu, 
hospodaření oddílu má tak standardní výstupy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Obratová předvaha, 
Hlavní účetní kniha…) rozdělené do dvou účetních jednotek, hlavní a hospodářská, postihujících 
sportovní a mimosportovní činnost klubu. Tento program zajišťuje přehlednost hospodaření a způsob 
účtování poskytuje výstupy pro manažerské rozhodování. V listinné podobě jsou účetní doklady 
evidovány pečlivě a přehledně 
 
3.1 Hospodaření klubu za rok 2018  
 
V roce 2018 hospodařil klub se ztrátou - 31 267,- Kč. Na ztrátě se významně podílely účetní odpisy 
dlouhodobého hmotného majetku ve výši 206 824,- vyplývající ze zařazení rekonstrukce šaten do 
majetku klubu. Příjmy a výdaje jsou v relaci s rozpočtem oddílu, oproti minulému období a 
schválenému rozpočtu nebyly vykazovány žádné významné změny. Kontrolou nebylo zjištěno žádné 
pochybení ve smyslu čerpání nad rámec rozpočtových položek, veškeré výdaje byly vynaloženy 
v souladu se strukturou rozpočtu 2018. 
 
 
3. 2 Kontrola přijatých dotací. 
Za rok 2018 neproběhla kontrola přijatých dotací  
 
3.3 Kontrola jednotlivých účetních případů 
 
Revizní komise zkontrolovala namátkově vybrané účetní případy. Kontrola cestovních příkazů 
proběhla bez zjištěných závad. Kontrola evidence a vykazování brigádnických hodin proběhla bez 
zjištěných závad 
 
  
Závěr: 

• Revizní komise ověřila hospodaření klubu LTK Klatovy za rok 2018 a navrhuje Valné 
hromadě přijmout předloženou závěrku bez výhrad. 

• Revizní komise vzala v úvahu změnu na pozici prezidenta klubu, nemá k tomu žádné výhrady. 
• Revizní komise pozitivně hodnotí opětovné vytvoření pozice správce tenisového areálu.  

 
 

V Klatovech 25. 4. 2019 
                         

 
Předseda: Stanislav Šlehofer……………….  

                                                             
Členové: Dagmar Hlavsová………………. 

                
               Adolf Pojar……………………...     

    

http://www.ltk-klatovy.cz/
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8) Diskuse: - výsledek diskuse je v usnesení z Valné Hromady LTK  Klatovy 
   
 9) Volba výboru a revizní komise : (odevzdáno 28 hlasovacích lístků) 
          
          Na výroční schůzi byl zvolen výbor LTK Klatovy: 
          

Jméno:                                          
Čihák Pavel   
Hlavsa Richard 
Janoušek Milan 
Pšajdl Jiří ml. 
Stuna Jiří 
Šátral Petr 
Šátralová Soňa 
Tománek Jiří 
Vlček Tomáš  

                   
          
         Na výroční schůzi byla zvolena revizní a kontrolní komise: 
 
         Jméno:                                           
         Šlehofer Stanislav                           
         Hlavsová Darmar                          
         Pojar Adolf    
          
 
 

 
 10) Usnesení z valné hromady tenisového klubu LTK  Klatovy 
 
A) Valná hromada schvaluje:  

1. Zvolení návrhové, mandátní a volební komise. 
2. Výroční zprávu klubu za rok 2018. 
3.  Zprávu o hospodaření 2018 a rozpočet 2019. 
4.  Zprávu o sportovní činnosti za rok 2018. 
5.  Zprávu revizní komise 2018. 
6.  Zvolení nového výboru a nové revizní komise. 
7.  Nový hrací řád 2019. 

B) Valná hromada ukládá výboru LTK: 
1. Zabezpečit pravidelnou činnost klubu tak, aby byly splněny úkoly stanovené VH. 
2. Zajistit úklid sklepa, který užívají trenéři. 

 
Usnesení bylo schváleno valnou hromadou. 

                            
11) Závěr –  Richard Hlavsa – Poděkování všem za účast na výroční schůzi 
 
 
  Příloha:  Hrací řád 2019 
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HRACÍ ŘÁD LTK Klatovy na rok 2019 
I.1. Každý hráč a návštěvník je povinen dodržovat ustanovení hracího řádu, zachovávat pravidla 
společenského  chování, používat vhodné oblečení a tenisovou obuv, respektovat pokyny správce 
dvorců a členů výboru tenisového klubu. Není dovoleno hrát v plavkách. Při vstupu na dvorec 
používat postranních vchodů a nepřekážet hrajícím. Během hry se chovat tak, abychom co nejméně 
rušili své okolí. V celém areálu je zákaz jízdy na kole, kola je nutno odkládat ve vyhrazeném prostoru. 
Volný pohyb psů je v areálu zakázán. V areálu tenisu je povoleno kouření pouze na vyhrazených 
místech (jižní terasa). 
 
I.2. Hrací doba je denně od 9:00  do 21:00 hod., jinak po dohodě se správcem.  
 
II. Povinnosti člena tenisového klubu: 
II.1. Zaplacení klubového příspěvku:    dospělí                        2500,- Kč 
                                                        dorost, studenti                  1700,- Kč 
                                                        důchodci                            1700,- Kč 
                                                        žactvo  10 – 14 let              1200,- Kč 
                                                        žactvo   8  –   9 let                900,- Kč 
                                                        žactvo   do  7 let                   700,- Kč 
                                                        nehrající člen                        400,-Kč 
                                                        krátkodobé klubové příspěvky schvaluje výbor LTK. 
 
II.3. Dospělí členové klubu mají možnost odpracovat brigádnické hodiny podle potřeb klubu. Odměna 
za hodinu práce je 100 Kč. Práci určuje a koordinuje správce nebo pověřený člen výboru. 
 
II.4. Všichni členové klubu hrají na hrací karty, které obdrží po zaplacení klubového příspěvku. 
 
II.5. Za poplatek 200 Kč za sezónu je možno pronajmout skříňku včetně klíče od šatny. Skříňky je 
povinnost zpřístupnit a klíče vrátit do 31.10.2019. Po tomto datu je klub oprávněn uzamknuté skříňky 
otevřít.  
 
II.6. Do prostoru šaten je zakázán vstup v tenisové obuvi. 
 
III. Hra na dvorcích : 
III.1. Přístup na dvorce je umožněn pouze těm členům klubu a hostům, kteří splnili povinnosti ke 
klubu a obdrželi hráčskou kartu. 
 
III.2. Po splnění podmínek je možno obsazovat volné dvorce zavěšením hrací karty na tabuli hracího 
plánu. 
 
III.3. Nejsou-li dvorce obsazeny, není hrací doba omezena, v opačném případě je hrací doba 
maximálně 1 hodinu včetně úpravy dvorce po hře. Výjimku tvoří majitelé sponzorských karet. Všichni 
hráči jsou povinni před zahájením hry zavěsit hrací kartu do hracího plánu. Na hracím plánu musí být 
zavěšeny karty všech hráčů na dvorci, případně potvrzení o zaplacení (u hostů). 
 
III.4. Hráči jsou povinni před zahájením hry dvorec nakropit (dle situace), po skončení hry zamést 
(dle herních pokynů umístěních na dvorci). 
 
III.5. Pro nečleny tenisového klubu je hra umožněna po zaplacení 200,- Kč za hodinu a dvorec, do 
12:00 dopoledne 150 Kč za hodinu a dvorec. V případě hry s členem klubu platí host 1/2. Členové 
výboru a závodní hráči družstva „A“ dospělých si mohou 1 krát do měsíce přivést hosta zdarma 
(možnost není přenosná z měsíce na další měsíc) – nutno nahlásit recepční. Vybírat poplatek za 
pronájem dvorců může recepční nebo v nepřítomnosti recepční správce nebo člen výboru. Hostující 
hráči, kteří jsou na soupisce některého z družstev klubu, mají možnost 1x týdně bezplatného tréninku.  
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III.6. Rezervovat dvorec předem je možné na kteroukoli volnou hodinu. Rezervace se provádí 
zápisem do objednací knihy. Rezervaci v objednací knize je možné maximálně na 7 dní dopředu a to 
uvedením jmen všech hráčů, pro které se dvorec objednává. Hráč může být dopředu zapsán v knize 
nejvýše dvakrát. Skupinové tréninky mládeže podléhají stálému rozpisu do hracího plánu a jsou do 
17:00 hod. Pro organizované tréninky mládeže po 17 hodině jsou vyčleněny kurty 7,8,9 a 10, 
rezervace trénujících hráčů v den tréninku není možná. Jakékoli výjimky podléhají schválení výboru. 
V případě nezahájení hry 5 minut od počátku rezervované hodiny ztrácí rezervace platnost. 
 
III.7. Porušení hracího řádu je řešeno dle stanov. 
Schváleno Valnou hromadou LTK dne 25.4 2019 
 
 
 
V Klatovech dne 25. 04. 2019 
Zapsal: Tomáš Vlček 
 
 
 

Richard Hlavsa                                                                       Jiří Tománek 
 
 
 
 
 
            Jiří Pšajdl                                                                             Marcela Andrlíková 
 
 
 
 
 
            Soňa Šátralová                                                                       Pavel Čihák 
 
 
 
 
            Milan Janoušek                                                                    Tomáš Vlček 
 
 
 
  

Jiří Stuna 
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