Zápis č. 9/2017 – odesláno mailem 1.prosince 2017
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 23. 11. 2017 v 18.00 hod. – restaurace U Marka
Přítomni : předseda RP, hor.-David Baroň, malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Ing.Karel Zmund, kuž-Kamil
Axmann, st.ten- Radek Uvízl, lyž.-Jitka Rampasová, ten-Tomáš Bartoň, šachy-Ing. Jan Krejčí,
KČT-ing. Zdeněk Šišma, flo.-Václav Stratil

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

2. Tajemník TJ - oznámil o podání žádostí o dotace z OK na rok 2018.
– RP bere na vědomí

3. Tajemník TJ – rozdal jednotlivým předsedům sestavy výsledků hospodaření k 23.11.2017 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/.
– RP ukládá ihned

5. Tajemník TJ – připomněl úhradu členských příspěvku
– RP ukláda, T: 30.11.2017

6. Tajemník TJ – informoval, že zamítnutí žádosti o investiční dotaci z MŠMT pro oddíl tenisu.
– RP bere na vědomí

7. Tajemník TJ - informoval o ukončení a neprodloužení nájmu restaurace Gól v areálu fotbalové stadionu ze strany
nájemce. Převzetí restaurace zajistí tajemník TJ ve spolupráci s oddílem kopané.
– RP bere na vědomí a ukládá
tajemníkovi TJ

8. Tajemník TJ – informoval o stavu jednání o výstavbě tréninkové sportovní haly kuželnou.
V pondělí 27.11.2017 bude jednání u místostarosty města. RP jednohlasně schválila podporu
výstavby tréninkové haly s kuželnou v areálu Sokolovny.
– RP schvaluje a bere na vědomí

9. Tajemník TJ – informoval o zařazení opravy házenkářského hřiště na Sokolovně a koupi travní traktorové sekačky
do rozpočtu města Litovle.
– RP bere na vědomí

10. Předseda KČT - sdělil, že nevyčerpá přidělené dotační prostředky na mládež a dává je k dispozici ostatním oddílům
( 4 tis. Kč).
– RP schvaluje a bere na vědomí

11. Tajemník TJ – informoval o termínu poslední letošní RP, která se uskuteční dne 15.12.2017 v areálu fotbalového
stadionu. Podrobnosti o čase budou upřesněny dodatečně.
– RP bere na vědomí

12. Tajemník TJ – připomněl konání plesu TJ TATRAN LITOVEL,z.s. požádal jednotlivé předsedy o vybrání zástupce
do přípravného a organizačního výboru plesu.
– RP bere na vědomí
ukládá předsedům oddílů

13. RP TJ – schválila roční odměny pro tajemníka TJ a účetní TJ ve výši XXXXX,-Kč a dále schválila navýšení mzdy
účetní TJ pí. Milčické na částku XXXXX,-Kč měsíčně hrubého a to od 1.1.2018.

– RP schvaluje a bere na vědomí

14. Předseda RP David Baroň – oznámil, že se ke dni 31.12.2017 vzdává funkce předsedy Rady předsedů.
Je to jeho rozhodnutím, které je konečné a nezvratitelné. Dále bude člen RP za horolezecký oddíl.
– RP bere na vědomí

Termín předání výkazů za listopad 2017 nejpozději 6. prosince 2017 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za listopad 2017 - středa 13. prosince 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

