
 

 

Zápis  č. 2/2017 – odesláno mailem 17.února 2017 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  16. 2. 2017  v  18.00 hod. – restaurace U Marka                           
    
  

 Přítomni :    malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing.Ladislav Sléha,  kuž-Kamil Axmann, st.ten-  Radek Uvízl,  

                        ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Jitka Rampasová, šachy-ing.Michael Knajbl, předseda RP, hor.-David  Baroň,  
                      KČT-ing.Zdeněk Šišma  

    Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :  vol.-ing.Tomáš Remeš, flo-Václav Stratil    
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 1/2017. 

                                Platnost bodů č. 7. a 8. nadále trvá. 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 
    

   2. Tajemník TJ – předal přítomným předsedům výsledky hospodaření jednotlivých oddílů za rok 2016.   

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              – RP bere na vědomí, 

 

   3.  Tajemník TJ  - informoval přítomné o stavu podaných dotací na MŠMT a o přípravě podání žádosti o dotaci  na OK  

                              pro lyžařský oddíl na akci „ Rychlebský pohár“. 

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí  

  

4.  Tajemník TJ  – informoval přítomné o přípravných pracích na výměně oken a dveří v kanceláři TJ. 

                             Finančně zajišťuje majitel objektu, tj. Město Litovel. 

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí 

 

   5.  Tajemník TJ – informoval, že účetní TJ bude čerpat řádnou dovolenou v termínu od 27.2.2017 do 17.3.2017 

                              a zároveň oznámil možnost vyzvednutí  potvrzení o příjmu pro členy TJ.  
    

                                                                                                                                              – RP bere na vědomí 

  

6.   Předseda RP a tajemník TJ  – informovali o schválení příspěvku od města Litovel na činnost TJ pro rok 2017 ve výši   

                            2.310.000,-Kč a příspěvku na extraligu házené ve výši 250.000,-Kč na jarní část sezony 2017 a dalších  

                            250.000,-Kč na podzimní část sezony 2017 jen v případě účasti družstva v nejvyšší soutěži. 

 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

7.   Tajemník TJ  – připomněl přítomným předsedům dodání aktuálních seznamů členské základny /jméno,r.č.,bydliště/. 

          

                                                                                                                                            – RP ukládá do 31.3.2017 

 

8.   RP TJ  –     schválila pořádání plesu TJ v termínu 17.3.2018 v prostorách hotelu Záložna. Objednávku sálu a hudby                  

                         / Fofrovanka/ zajistí tajemník TJ.                                    

                                                                                                                                            – RP ukládá 
  

9.  Tajemník TJ – informoval o trvajících problémech s platební morálkou nájemce restaurace Gól na Pavlínce.  
 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

    10.   RP TJ  –    odsouhlasila okamžité ukončení nájmu /nově podepsaná smlouva toto umožňuje/ se stávajícím nájemcem 

                            restaurace Gól a vypracování návrhu nájemní smlouvy s novým nájemcem. 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           – RP ukládá tajemníkovi TJ 

 

11.   Předseda RP TJ  – informoval o Zastupitelstvem města Litovel  schválené žádosti o výměnu závlahy fotbalového hřiště  

                           ve sportovním areálu Pavlínka. Předseda oddílu kopané ing.Kučera zajistí nabídky několika firem na  

                           realizaci projektu, jako podklad pro další jednání. 

    

                                                                                                                                           – RP ukládá do 15.3.2017 

 

 



 

 

 

 

12.  RP TJ  –   ukládá členům komise pro jednání o výstavbě tréninkové haly s kuželnou aktivně pokračovat v jednání se  

                        zástupci města Litovle. V úvahu připadá jen jedna varianta umístění a to na Pavlínce.  

                        Dále pověřuje předsedu RP  k projednání výběru vhodného zástupce města Litovel do výše ustavené komise a  

                        to na nejbližším zasedání Rady města Litovle, které je členem. Poté svolá tajemník TJ, jako člen komise  

                        schůzku, na které se bude jednat o dalším postupu a činnosti komise.   

 

                                                                                                                                              – RP ukládá 

 

 
 

 
Termín předání výkazů  za únor 2017   nejpozději 10. března  2017 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za únor  2017 z důvodu dovolené  - středa 22. března 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                


