Zápis č. 09/2016 – odesláno mailem 13. října 2016
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 29. 9. 2016 v 18.00 hod. – Sokolovna
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-Tomáš Bartoň, KČT-ing.Zdeněk Šišma
lyž.-Jitka Rampasová, vol.-ing.Tomáš Remeš,šachy-ing.Michael Knajbl

Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 08/2016

– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ – informoval o termínu předání ocenění osobností roku, tj 27.10.2016 v 17 hod. v Kapli sv.Jiří,
za sport schválen pan Jaroslav Čamek, dlouholetý člen oddílu

kuželek
– RP bere na vědomí,

3. Tajemník TJ – informoval o schválení dotace z Olomouckého kraje ve výši 45.000,-Kč na podporu činnosti mládeže
v roce 2016. Po podpisu smlouvy tajemník navrhne rozdělení dotace na jednotlivé oddíly a na další
RP bude toto projednáno.
– RP bere na vědomí a schvaluje,
4. Tajemník TJ – informoval o uzavření smluv se ZŠ,SOU a GJO na pronájem tělocvičen k tréninkům.
Dále požádal předsedy o postupné vyzvednutí čipů ke vstupu do tělocvičny SOU.
– RP bere na vědomí,
5. Tajemník TJ – informoval o schválení příspěvku ve výši 200 tis.Kč na opravu šaten házené v areálu Sokolovny
zastupitelstvem Města Litovel
– RP bere na vědomí,

6. RP TJ – se dohodla na pokračování v jednání se zástupci Města Litovel ve věci výstavby tréninkové haly s kuželnou
Termín dohodne předseda RP pan David Baroň
– RP ukládá a schvaluje,

7. Předseda oddílu kopané – informoval, že základní rozpočty na opravy a investice ve sportovním areálu kopané
a určení priorit, dodá do kanceláře TJ v následujícím týdnu.
– Termín 07.10.2016,
.

Termín předání výkazů za říjen 2016 nejpozději 10. listopadu 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za říjen 2016 - středa 16. listopadu 2016 !!!!

!!!! Příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude 27.10.2016 v 18.00 hod v salonku Záložny !!!!

zapsal: Jitka Rampasová

zpracoval: ing. Ladislav Sléha
tajemník TJ

