
 

Zápis  č. 7/2017 – odesláno mailem 22.září 2017 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  7. 9. 2017  v  18.00 hod. – restaurace Záložna                           
    
  

 Přítomni :    malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Ing.David Číhal,  kuž-Jiří Čamek, st.ten-  Radek Uvízl,    

                        ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Jitka Rampasová, šachy-Jan Krejčí, předseda RP, hor.-David  Baroň,  
                      KČT-ing.Miroslav Lakomý, flo-Václav Stratil, vol.-Miloslav Ščučka    

    Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :    
 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 6/2017. 

                                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, termíny tréninků v tělocvičnách pro jednotlivé oddíly TJ                                  

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.    Tajemník TJ  –  rozdal jednotlivým předsedům sestavy výsledků hospodaření k 31.8.2017 hlavních výdajů  

                              čerpaných z příspěvku města.  

                        

                                                                                                               – RP bere na vědomí  

 

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

                               Oddíl, který takto neučiní do 30.9.2017, nebude zahrnut do žádosti o dotace, které závisí na výši členské   

                               základny.   

                                                                                                                                            – RP ukládá ihned 

 

5.  Tajemník TJ  –  připomněl úhradu členských příspěvku                                                                                

                                                                                                                                            – RP ukláda, T: 30.9.2017   

                                                                                                                                               

  

6. Tajemník TJ – informoval o podání žádosti o investiční dotaci na MŠMT na výstavbu tenisového areálu na Komárově a    

                    žádosti na OK o příspěvek na činnost mládeže. 

                                                                                        

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

                                                                                                                                           

7. Tajemník TJ  - informoval o stavu majetku města, který má TJ ve výpůjčce a nutných opravách nad rámec běžné údržby.  

                    Bude zasláno e-mailem do Rady města a starostovi ing.Potužákovi. 

 

                                                                                                                                           – RP bere na vědomí 

 

8. Tajemník TJ – informoval o stavu jednání o výstavbě tréninkové sportovní haly kuželnou.  

 

                                                                                                                                           – RP bere na vědomí 

 
 

Termín předání výkazů  za září 2017   nejpozději  6. října  2017 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za září 2017 - středa 11. října 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                           


