Zápis č. 1/2017 – odesláno mailem 2.února 2017
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 26. 1. 2017 v 18.00 hod. – salonek Záložna
Přítomni : malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Mgr.Radovan Šimek, kuž-Kamil Axmann, flo-Václav Stratil, st.tenRadek Uvízl, ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Marian Krzystek, šachy-ing.Michael Knajbl, předseda RP, hor.-David
Baroň, KČT-ing.Zdeněk Šišma
Omluveni : vol.-ing.Tomáš Remeš
Hosté :
Josef Papula-lyžování

Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 11/2016

– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ – předal přítomným předsedům inventury majetku ke kontrole a podpisu a požádal o jejich podpis a vrácení
v co nejkratším termínu.
– RP bere na vědomí,

3. Tajemník TJ - informoval přítomné, že výsledky hospodaření jednotlivých oddílů budou předány do 15.2.2017.
Dotace od města Litovle byla v plné výši vyčerpaná a zúčtovaná.
Veškeré dotace od MŠMT, OK, ČUS z roku 2016 byly vyúčtovány.
– RP bere na vědomí
4. RP TJ –

rozhodla o podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na akci pořádanou lyžařským oddílem.
Jedná se o seriál tří závodů mládeže „Rychlebský pohár“. O podrobnostech celé akce nás přišel jako host
informovat pan Josef Papula.
– RP bere na vědomí
- RP ukládá tajemníkovi TJ

5. Tajemník TJ – informoval o podání žádostí na Olomoucký kraj k dotačnímu titulu „Podpora celoroční sportovní činnosti
v roce 2017“.
– RP bere na vědomí

6. Předseda oddílu tenisu TJ – informoval o aktivitě města při výběru vhodné lokality pro stavbu tréninkové haly
s kuželnou.
– RP bere na vědomí

7. RP TJ –

pověřuje pana Tomáše Bartoně a tajemníka TJ v součinnosti s ing. Kučerou k řešení otázky dodávky tepla pro
sportovní areál Pavlínka.
– RP ukládá

8. RP TJ –

požádala Mgr. Šimka o zajištění dopracování webových stránek a zřízení úložiště sdílených dokumentů
pro ukládání veřejných informací pro předsedy jednotlivých oddílů. Mgr.Šimek souhlasí a ve spolupráci
s jednotlivými předsedy zajistí. Odměna za službu bude dohodnuta dle náročnosti práce.
– RP souhlasí

9. Tajemník TJ – informoval o problémech s platební morálkou nájemce restaurace Gól v tribuně fotbalového stadionu
na Pavlínce. RP pověřila tajemníka TJ a předsedu RP k jednání s nájemcem.
– RP ukládá

10. RP TJ – odsouhlasila podání žádosti na město Litovel o výměnu vchodových dveří do kanceláře TJ. Důvodem je
jejich již nevyhovující stav spojený s velkým únikem tepla z kanceláře, který způsobuje zvýšené náklady
na vytápění kancelářských prostor.
– RP ukládá tajemníkovi TJ

11. Předseda RP TJ – informoval o zařazení žádosti o výměnu závlahy fotbalového hřiště ve sportovním areálu Pavlínka do
schvalování rozpočtových změn rozpočtu města Litovel.
– RP bere na vědomí

Termín předání výkazů za leden 2017 nejpozději 8. února 2017 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za prosinec 2016 - středa 15. února 2017 !!!!

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

zapsal: ing.Ladislav Sléha

zpracoval: ing. Ladislav Sléha
tajemník TJ

