
 

Zápis  č. 4/2017 – odesláno mailem 4.května 2017 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  27. 4. 2017  v  18.00 hod. – restaurace U Marka                           
    
  

 Přítomni :    malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing.David Číhal,  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. 3/2017. 

                                Platnost bodu č. 8 z RP č.1 a bodu č.6,7 z RP č.3 trvá 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

2. Tajemník TJ  - informoval přítomné o výsledku žádosti o dotaci  na OK  pro lyžařský oddíl na akci „ Rychlebský  pohár“. 

                               Žádost nebyla vybrána a dotace nebyla obdržena. 

                                

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí  

  

3. Předseda oddílu kopané  – informoval přítomné o jednání s ing.Habermannem ve věci závlahy fotbalového hřiště. 

                              Ing.Habermann zašle objednávku dodavatelské firmě za majitele objektu, tj. Město Litovel. 

 

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí 

 

4. Tajemník TJ –  informoval o zpracování předpokládaného vytížení tréninkové haly oddíly TJ a předání zástupci města                              

                                  Ing.Habermannovi. 

                                                                                                                                              – RP bere na vědomí 

 

5.   Předseda TJ  –  informoval, že požadavek 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 

    nebude asi nutný. Není jisté, zda se přestavba uskuteční. V případě změny podá informaci. 

  

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

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.  Tajemník TJ  – informoval o nedostatečném finančním krytí nákladů hospodářského úseku. V roce 2016 muselo být                 

                             čerpáno 89.800,-Kč z rezervy a pro rok 2017 musí být v plánu čerpání z rezervy ve výši 67.480,-Kč. 

                             Návrh řešení by měl vyjít z využití finančních prostředků uložených na spořícím účtu TJ. 

                                                                                

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

  

8.  Tajemník TJ – informoval o doplnění žádosti o dotaci na mládež MŠMT VIII. Předpoklad je obdržení dotace ve výši    

                             cca. 1.500,-Kč na osobu do 18 let. Termín obdržení dotace se předpokládá v období 5-7/2017   

                                                                   

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

    9.   Tajemník TJ – informoval o návrhu rozdělení dotace 60 tis.Kč mezi jednotlivé oddíly.    

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           – RP schvaluje  

 

10.   Předsedkyně lyžování – přednesla návrh na nominaci J.Papulu na ocenění litovelských nadějí. 

 

                                                                                                                                           – RP schvaluje 

 

 

 

 



 

 

11.  Tajemník TJ  –  přednesl ke schválení návrh rozpočtu TJ na rok 2017.  

                         

                                                                                                                                             – RP schvaluje 

 

 

12.  Tajemník TJ – seznámil přítomné s návrhem rozpočtu jednotlivých oddílů na rok 2017 vč. pokut za rok 2016.  

                               Po diskuzi byl sestaven finální návrh vč. pokut. Tajemník bude čerpání průběžně sledovat pro případnou      

                               úpravu mezi jednotlivými oddíly. 

                                                                                                                                             – RP schvaluje 

                                                                                                                                                tajemník zpracuje 

 

13.  RP TJ  –  odsouhlasila termín konání Valné hromady TJ na 21.6.2017 v 17 hod. v malém sále hotelu Záložna    

                         

                                                                                                                                             – RP schvaluje 

                                                                                                                                                ukládá tajemníkovi TJ  

                                                                                                                                                k zajištění                    

 

 
 

 
 

Termín předání výkazů  za duben 2017   nejpozději  10. května  2017 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za duben 2017 - středa 17. května 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                


