Zápis č. 01/2016 – odesláno mailem 19.února 2016
Ze schůze RP TJ Tatran Litovel dne 28. 1. 2016 v 18.00 hod. – Kuželna
Přítomni :

předseda RP- David Baroň, kop- ing. Alexandr Kučera, ház- ing. David Číhal,
kuž- Kamil Axmann, šach- ing. Michael Knajbl, vol- ing. Rajmond Moliš, lyž- Jitka Rampasová,
flo- Václav Stratil, stol.tenis- Radek Uvízl, kčt- Stanislav Kaštil v.z., tenis- Tomáš Bartoň,

Host :
Omluveni :

místopředseda ing. Jan Krejčí, vol- ing. Tomáš Remeš, hor- Vítězslav Špunda,

Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 11/2015, rozdání sjetin čerpání
finančních prostředků – město, stav finančních prostředků oddílů a odborů vzhledem k vlastním rozpočtům,
– RP bere na vědomí a schvaluje,
2. Tajemník RP podal vysvětlení k zařazení požadavku města Litovel do programu mimořádné valné hromady,
předseda RP požádal VH o zařazení, delegáti schválili dle protokolu mandátové komise- RP bere na vědomí,
3. Místopředseda RP ing. Jan Krejčí (šachy), požádal RP o uvolnění z funkce, nutné, aby členové RP hledali
náhradu – RP bere na vědomí a schvaluje – důležité !!
4. Tajemník TJ pro schválení resp. schválení smluv s příspěvku města Litovel pro TJ TATRAN na rok 2016, je
nutné dodat případné požadavky města Litovel – konečné schválení RM a ZM – RP bere na vědomí,
5. Tajemník TJ – „Stanovy TJ TATRAN ..“ urgentní požadavky KS Ostrava – pobočka v Olomouci zaslány
– RP bere na vědomí,
6. Tajemník TJ navrhuje na dotaz členů RP odměnu mgr. Jiřímu Kubíčkovi za práci a konzultacích při tvorbě
nových „Stanov TJ TATRAN...“ částku 3.000,- Kč – RP schvaluje a žádá tajemníka a účetní o vyřízení,
7. Krajské dotace nebylo možno zvládnout jakoukoli změnu – požadavek členů Rady 28.1. ukončení příjmu
OK – 1.2.2016 (29.,30.,31., pátek,sobota, neděle) – RP bere na vědomí – doporučuje včasnou přípravu a aktivitu především
přes jednotlivé svazy,

8. Revize členské základny TJ TATRAN – tajemník rozešle podklady s vysvětlením samostatně – RP bere
na vědomí a upozorňuje na skutečnost členů termín do 31. 03. 2016 zaslat zpět tajemníkovi,
9. Předseda RP a zbývající členové RP – vyslovují údiv a nespokojenost s chováním členů RP, kteří svévolně
opustili v závěru, jednání RP !!!!

Termín předání výkazů za leden 2016 nejpozději 5. února 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za leden 2015 - středa 10. února 2016 !!!!

!!!! Příští schůze RP TJ Tatran Litovel dne 25. února 2016 – Kuželna !!!!

zapsal: – pí. Jitka Rampasová – předseda oddílu lyž.

Mgr. Oldřich Štěpán
tajemník TJ Tatran

