Zápis č. 10/2016 – odesláno mailem 7.listopadu 2016
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 3. 11. 2016 v 18.00 hod. – Záložna
Přítomni :
Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni :

malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing. David Číhal, kuž-Kamil Axmann, flo-Václav Stratil, st.tenRadek Uvízl, ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Jitka Rampasová, vol.- Miloslav Ščučka, šachy-ing.Michael Knajbl
předseda RP, hor.-David Baroň, KČT-ing.Zdeněk Šišma

1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 09/2016

– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ – rozdal přítomným předsedům výsledovky k 19.10.2016
– RP bere na vědomí,

3. Tajemník TJ – informoval o podpisu smlouvy dotace z Olomouckého kraje ve výši 45.000,-Kč na podporu činnosti mládeže
v roce 2016. Dále přednesl návrh rozdělení dotace na jednotlivé oddíly, který obdrželi předsedové.
Návrh byl jednohlasně schválen.
– RP bere na vědomí a schvaluje,
4. Tajemník TJ – urgoval zaslání seznamů členské základny oddílů, kteří tak ještě neučinili. Seznamy jsou nutné jako příloha
k žádosti do rozpočtu města.
– Termín do 9.11.2016

5. Tajemník TJ – informoval o vyhlášení dotačních programů MŠMT. K programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních
klubech bude nutné zpracovat seznam členů jednotlivých oddílů do 18 let s uvedením roku narození ( i
členové, kteří dosáhnou věku 18 let v letošním roce, tj. v roce 2016). Na každého člena je možno dostat až
3,500,-Kč. Podmínka je mít uhrazeno min. 100,-Kč členský příspěvek. Dotační program IV. nelze podat
přímo za TJ, ale přes jednotlivý svaz / FAČR, ČSH atd./. Lze podat jen jednu žádost. V úvahu připadají
oddíly kopané a házené. Dále vyhlásilo MŠMT program 133510 Podpora MTZ sportu, investiční program.
Zde připadá v úvahu oddíl tenisu. Na podání žádostí bude pracovat tajemník TJ s podporou a spoluprací
zainteresovaných oddílů.
– RP bere na vědomí,
– Termín předání seznamů 15.11.2016

6. Tomáš Bartoň – informoval o cestě do Luhačovic na prohlídku sportovní haly.
Dále informoval o zpracování návrhu vybraných lokalit na výstavbu multifunkční haly s kuželnou
s uvedením kladů a záporů. Jedná se o areál Sokolovny a u sportovního areálu na Pavlínce.
Tento návrh byl zaslán na MÚ k rukám ing.Habermanna.
– RP bere na vědomí

.

Termín předání výkazů za listopad 2016 nejpozději 9. prosince 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za listopad 2016 - středa 14. prosince 2016 !!!!

!!!! Termín a místo příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude oznámeno e-mailem !!!!

zapsal: Jitka Rampasová

zpracoval: ing. Ladislav Sléha
tajemník TJ

