Zápis č. 3/2017 – odesláno mailem 17.února 2017
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 29. 3. 2017 v 18.00 hod. – restaurace U Marka
Přítomni : malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Mgr.Radovan Šimek, 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, vol.-Miloslav Ščučka, flo-Václav Stratil

Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 2/2017.
Platnost bodu č. 8 z RP č.1 trvá
– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ - informoval přítomné o podání žádosti o dotaci na OK pro lyžařský oddíl na akci „ Rychlebský pohár“.
Dále informoval o stavu již dříve podaných žádostí o dotace. Dotace na mládež od MŠMT ještě není
uzavřena, dotaci na traktorovou sekačku TJ neobdržela.
Na žádost o dotaci na celoroční činnost obdržela TJ celkem 910 tis.Kč na extraligu házené.
Jelikož žádost byla podána na celou TJ bude část /60 tis.Kč/z této dotace vyčleněna na ostatní oddíly TJ.
– RP bere na vědomí
3. Tajemník TJ – informoval přítomné, že výměně oken a dveří v kanceláři TJ proběhne v měsíci květnu 2017.
Finančně zajišťuje majitel objektu, tj. Město Litovel.
– RP bere na vědomí
4. Tajemník TJ – informoval o podání daňového přiznání za rok 2017. Daňová povinnost TJ nevznikla.
– RP bere na vědomí

5. Tajemník TJ – informoval o požadavku místostarosty města o přestěhování plechové boudy v areálu volejbalového
hřiště z důvodu přestavby přístavku vchodu do objektu GJO v termínu do konce měsíce června 2017.
Návrh řešení přednese oddíl volejbalu.
– RP ukládá do příští RP

6. Tajemník TJ – opět připomněl přítomným předsedům dodání aktuálních seznamů členské základny /jméno,r.č.,bydliště/
a zpráv o činnosti oddílů pro účely kronikáře města.
– RP ukládá ihned

7. RP TJ –

pověřila předsedkyni oddílu lyžování Jitku Rampasovou, starat se o nástěnku na náměstí P.Otakara.
Předsedkyně oddílu lyžování Jitka Rampasová souhlasí.
– RP ukládá

8. Tajemník TJ – informoval o novém nájemci restaurace Gól na Pavlínce. Nájemní smlouva byla sepsána s paní Michaelou
Kubálkovou. Nájemce provedl na vlastní náklady opravy podlah, odpadů a vymalování včetně drobné
údržby. Byla provedena 2.část výměny elektroinstalace, kterou finančně zajišťuje majitel, tj. město Litovel.
– RP bere na vědomí

9. Předseda oddílu kopané – předložil návrh rozpočtu na výměnu závlahy fotbalového hřiště. Do středy 5.4.2017 dodá
nabídky, které budou projednány v Radě města.
– RP ukládá

10. Předsedkyně lyžování – informovala o průběhu a výsledcích akce „Rychlebský pohár“
– RP bere na vědomí
11. RP TJ – rozhodla, že v případě vážné poruchy a nefunkčnosti stávající sekačky trávy používané na fotbalovém
areálu, podnikne potřebné kroky vedoucí k bezproblémovému zajištění provozu sportovního areálu na Pavlínce.
– RP se zavazuje

12. Mgr. Radovan Šimek – seznámil přítomné se stavem areálu Sokolovny a nutností některých oprav.
– RP bere na vědomí
13. RP TJ – odsouhlasila, na základě informace Mgr.Šimka, podání žádosti na opravu házenkářského hřiště do Rady města
a oznámení ostatních závad v areálu Sokolovny v souladu se „Smlouvou o výpůjčce“.
– RP ukládá tajemníkovi TJ
ve spolupráci s odd. házené
14. RP TJ – ukládá členům komise pro jednání o výstavbě tréninkové haly s kuželnou opětovně zpracovat předpokládané
vytížení haly ze strany oddílů TJ a aktivně pokračovat v jednání se zástupci města Litovle.
– RP ukládá

Termín předání výkazů za březen 2017 nejpozději 7. dubna 2017 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za březen 2017 - středa 12. dubna 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

