
 

Zápis  č. 6/2017 – odesláno mailem 29.května 2017 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  29. 6. 2017  v  18.00 hod. – restaurace U Marka                           
    
  

 Přítomni :    malá kop- Milan Jirsák,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Mgr. Radovan Šimek,  kuž-Jiří Čamek, st.ten-  Radek    

                        Uvízl, ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Jitka Rampasová, šachy-Mgr. Tomáš Míka, předseda RP, hor.-David  Baroň,  
                      KČT-ing.Zdeněk Šišma, flo-Václav Stratil    

    Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :   vol- ing.Tomáš Remeš   

 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 5/2017. 

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

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

2. Tajemník TJ  - oznámil, že nabídka, kterou přednesl na minulé schůzi RP ing.Martina Slouku, pracovníka Sberbank CZ a.s..     

                        nebyla z důvodu nesouhlasu některých oddílů akceptována.  

                        Další návrhy využití finančních prostředků uložených na spořícím účtu očekává od jednotlivých předsedů       

                        oddílů.                                  

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.   Tajemník TJ  –  informoval o obdržení dotace od MŠMT program VIII. Jedná se o dotaci na mládež. 

                               TJ obdržela 361.000,-Kč. Navržené rozdělení RP schvaluje.  

                        

                                                                                                                                  – RP bere na vědomí a schvaluje 

 

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

                                 

                                                                                                                                            – RP ukládá ihned 

 

5.  Tajemník TJ  – informoval, že nadále sleduje vyhlášení výzvy investiční dotace MŠMT, pro podání nové žádosti o dotaci   

                               na nákup traktorové sekačky pro fotbalový areál.                                                                               

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí   

                                                                                                                                               

  

6. Tajemník TJ – informoval o vyhlášení dotačního titulu  Olomouckým krajem na sportovní činnost mládeže. Žádost bude                                        

                            podána do 15.7.2017. 

                                                                                        

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

                                                                                                                                           

7. Tajemník TJ  - informoval o ocenění člena oddílu lyžování J.Papulu jako litovelskou naději. 

 

                                                                                                                                           – RP bere na vědomí 

 

8. Tajemník TJ – informoval o obdržení dotace od ČUS na provoz a údržbu ve výši 50.000,-Kč. 

                      Návrh rozdělení dotace RP upravila a schválila.  

 

                                                                                                                                           – RP bere na vědomí a schvaluje 

 
 

Termín předání výkazů  za červenec 2017   nejpozději  7. srpna  2017 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za červen 2017 - středa 12. července 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                           


