Zápis č. 11/2016 – odesláno mailem 18.ledna 2017
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 16. 12. 2016 v 17.00 hod. – Sport.areál-Kopaná
Přítomni : malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing. Ladislav Sléha, kuž-Kamil Axmann, flo-Zdeněk Navrátil, st.tenRadek Uvízl, ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Jitka Rampasová, vol.- Miloslav Ščučka, předseda RP, hor.-David Baroň,
KČT-ing.Zdeněk Šišma
Omluveni : šachy-ing.Michael Knajbl
Hosté :
Soňa Milčická-účetní TJ

Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 10/2016

– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ – požádal jednotlivé předsedy o aktivní a zodpovědný přístup při aktualizaci členské základny, po které již bude
tajemník jen evidovat a aktualizovat okamžitě hlášené změny v členské základně.
Ulehčí to všem práci při žádostech o dotace a statistických hlášeních.
– RP bere na vědomí,
- Termín: 31.3.2017

3. RP TJ -

požádala tajemníka TJ o prověření smluv o odběru energií a jejich případnou úpravu u dodavatelů energií na
ekonomicky nejvýhodnější variantu v závislosti na odběru energií.
– RP ukládá,
- Termín: průběžně dle platnosti smluv

4. RP TJ –

schválila odměnu za rok 2016 pro účetní TJ ve výši 5.000,-Kč a pro tajemníka TJ ve výši 3.000,-Kč.
– RP schvaluje

5. Tajemník TJ – informoval o podání žádostí dotačních programů MŠMT. Programu VIII. – Organizace sportu ve
sportovních klubech, Program IV. údržba a provoz sportovních zařízení ( šatny házená přes ČSH).
Dále byla podána žádost do programu 133510 Podpora MTZ sportu, investiční program.
Zde byla podána žádost na příspěvek na koupi traktorové sekačky trávy pro Sportovní areál kopané.
– RP bere na vědomí,

6. Předseda oddílu tenisu TJ – požádal o zajištění dopracování webových stránek a zřízení úložiště sdílených dokumentů
pro ukládání veřejných informací pro předsedy jednotlivých oddílů.
– RP souhlasí
- Ukládá tajemníkovi TJ

.

Termín předání výkazů za prosinec 2016 nejpozději 6. ledna 2017 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za prosinec 2016 - středa 11. ledna 2017 !!!!

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

zapsal: Jitka Rampasová

zpracoval: ing. Ladislav Sléha
tajemník TJ

