Zápis č. 08/2016 – odesláno mailem 22. září 2016
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 8. 9. 2016 v 18.00 hod. – Záložna
Přítomni :

předseda RP, hor.-David Baroň, malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing. David Číhal,
kuž-Kamil Axmann, flo-Václav Stratil, st.ten-Radek Uvízl, ten-Pinkava, KČT-ing.Zdeněk Šišma
lyž.-Marian Krzistek
vol.-ing.Tomáš Remeš

Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni : šachy-ing.Michael Knajbl

1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 07/2016

– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ – informoval, že byl navržen a schválen za osobnost roku za sport pan Jaroslav Čamek, dlouholetý člen
oddílu

kuželek

– RP bere na vědomí,

3. Tajemník TJ – urgoval úhradu členských příspěvků. Náhradní termín byl stanoven na 31.10. 2016.
– RP bere na vědomí a schvaluje,
4. Tajemník TJ – informoval o situaci kolem pronájmu tělocvičen k tréninkům a požádal předsedy o zaslání posledních
požadavků před podpisem jednotlivých smluv.
– RP bere na vědomí,
4. Tajemník TJ – informoval o podání žádosti dotačního titulu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém
kraji na rok 2016.
– RP bere na vědomí,

5. RP TJ – odsouhlasila nákup monitoru k notebooku do kanceláře TJ

– RP schvaluje,

6. RP TJ – odsouhlasila konání RP vždy poslední čtvrtek v měsíci

– RP ukládá a schvaluje,

7. Předseda oddílu kopané – informoval o špatném stavu tribuny fotbalového stadionu, závlahy na hlavním hřišti a
dosluhující sekačky trávy. Požádal o součinnost TJ při řešení těchto problémů ve vztahu k městu Litovel.
RP bere na vědomí a bude se tímto problémem zabývat a zároveň požádala předsedu oddílu kopané ing.Kučeru o
vypracování základního rozpočtu na tyto opravy a určení priorit.
– Termín 30.9.2016,
.

Termín předání výkazů za září 2016 nejpozději 7. října 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za září 2016 - středa 12. září 2016 !!!!

!!!! Příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude 29.9.2016 v 18.00 hod v klubovně házené na
Sokolovně !!!!

zapsal: ing.Ladislav Sléha

zpracoval: ing. Ladislav Sléha
tajemník TJ

