Zápis č. 2/2018 – odesláno mailem 7.března 2018
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 1. 3. 2018 v 18.00 hod. – klubovna hala Vítězná
Přítomni : malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing.David Číhal, kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil
ten-Tomáš Bartoň, šachy-Mgr. Tomáš Míka, KČT-ing. Zdeněk Šišma st.ten- Radek Uvízl, lyž.-Jitka
Rampasová, hor.-David Baroň, vol.-ing. Tomáš Remeš

Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 1/2018.
Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá
– RP bere na vědomí,

2. Tajemník TJ - oznámil, že žádost dotačního titulu OK na rok 2018 „Podpora sportovních akcí“
nebyl po konzultaci s panem Papulou z lyžařského oddílu podán. Podmínky významnosti akce jiný oddíl
nesplňoval.
– RP bere na vědomí

3. Tajemník TJ – rozdal jednotlivým předsedům sestavy výkazů hospodaření k 31.12.2017.
– RP bere na vědomí
4. Tajemník TJ – připoměl přítomným předsedům, že účetní TJ žádá předsedy o zaslání požadavků trenérů a
odměňovaných hráčů na vystavení potvrzení o výši příjmů za rok 2017.
– RP bere na vědomí
5. Tajemník TJ – informoval o podání návrhu změn ve spolkovém rejstříku na Krajský rejstříkový soud.
– RP bere na vědomí
6. Tajemník TJ – informoval o nákupu jedné parkovací karty pro TJ TATRAN LITOVEL , z.s.
– RP bere na vědomí
7. Tajemník TJ – informoval o schválení příspěvků od města ve výši 2.310 tis.Kč na celoroční činnost, 260 tis.Kč
na nákup traktorové sekačky pro oddíl kopané, 90 tis.Kč na opravu povrchu hřiště na Sokolovně
a 20 tis.Kč na pořádání turnaje minižáků v házené pod názvem MINI CUP 2018. Po podpisu smluv
bude sestaven návrh rozpočtu TJ na rok 2018.
– RP bere na vědomí
8. RP TJ – odsouhlasila, že veškerých jednání se zástupci města Litovle a poskytovateli příspěvků a dotací ve věcech
TJ se bude účastnit jen statutární zástupce TJ nebo po projednání v RP pověřený zástupce.
– RP schvaluje
9. Tajemník TJ – oznámil, že byla ukončena spolupráce s auditorkou pí. Havlíčkovou a od roku 2017 bude na účetní
závěrce spolupracovat a DPPO zpracovávat předsedkyně kontrolní komise pí. Šišmová.
Na uzavření roku 2017 se již intenzivně pracuje.
– RP bere na vědomí
10. Tajemník TJ – oznámil nákup traktorové sekačky za 264 tis.Kč od společnosti WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o.
z Prostějova.
– RP bere na vědomí

11. Tajemník TJ – dále oznámil, že veškeré přijaté dotace a příspěvky pro rok 2017 byly náležitě a včas vyúčtovány
a bylo podáno vyúčtování daně ze závislé činnost a srážkové daně za rok 2017.
– RP bere na vědomí
12. Tajemník TJ - opět připomíná konání plesu dne 17.3.2018 a dodání slíbených cen do pořádané tomboly.
– RP bere na vědomí

Na závěr konání RP proběhla diskuze ohledně tréninkové haly a kuželny.
Dle informace z Rady města bude zpracování studie haly znovu projednávat zastupitelstvo.
Co se týče kuželny, bude, po zpracování a upřesnění předběžných nákladů na výstavbu kuželny v objektu bývalé výměníkové
stanice na ulici Gemerská, podaná příslušná a konkrétní žádost do Rady města.

Termín předání výkazů za únor 2018 nejpozději 9.března 2018 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za únor 2018 - středa 14. března 2018 !!!!

!!!! Termín příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude čtvrtek 29.března 2018 !!!!
zapsal: ing.Ladislav Sléha

zpracoval: ing. Ladislav Sléha – tajemník TJ

