
 

Zápis  č. 5/2019 – odesláno mailem 6.září 2019 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne 5.9. 2019  v18.00 hod.–klubovna haly ZŠ Vítězná                           
    
  

 Přítomni :    kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil, šachy-Mgr.Tomáš Míka, KČT-Ing.Zdeněk Šišma, st.ten-  Radek Uvízl,    

                        házená-ing.Ladislav Sléha, hor.-David  Baroň ,ten-Tomáš Bartoň , malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera      

Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :   vol.-ing. Tomáš Remeš,  lyž.-Jitka Rampasová  
 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 4/2019. 

                                        Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

 

2. Tajemník TJ  -   informoval o úmyslu podání nové žádosti o rozšíření možnosti hradit cestovné hráčů a trenérů na   

                          tréninky z příspěvku ML cestou našich zástupců v RM  (Jiří Kohout, Mirko Spurník)  

                                                                              

                                                                                                                                            – RP souhlasí a ukládá tajemníkovi                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.  Tajemník TJ  –  informoval a nákupu nového počítače pro účetní spolku za cenu 14.060,-Kč vč. příslušenství.       

                   

                                                                                                               – RP  bere na vědomí  

 

4.  Předseda TJ –  informoval vypracování studie na výstavbu kuželny. Cena studie byla 30 tis.Kč a byla hrazena     

                         z prostředků rezervovaných na výstavbu kuželny.      

                                                  

                                                                                                                                     – RP bere na vědomí  

 

5.   Tajemník TJ –  informoval přítomné předsedy o obdržení dotace od OK ve výši 35 tis.Kč na pořádání 60. ročníku      

                           turnaje mužů v házené „ O pohár města Litovle“.     

                                                                                

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

                                                                                                                                  

 

6.   Tajemník TJ  -  informoval, že účetní TJ bude čerpat řádnou dovolenou v termínu od 9.9.2019 do 13.9.2019   

                                                                                            

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

7. Tajemník TJ – připomněl provádění revize trenérských a hráčských smluv a opětovně žádá jednotlivé předsedy 

                                      o dodání podkladů k jejich vypracování. Bude vypracováno v kanceláři TJ a předáno k podpisu.      

 

                                                                                                                                            – RP ukládá předsedům oddílů       

 

8. Tajemník TJ – informoval o zvýšení nájemného na hale ZŠ Vítězná o 20% na 550,-Kč za hodinu. 

                        Zároveň byl zdražen poplatek za užívání bazénu.  

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

9. Tajemník TJ – informoval o nutnosti aktualizace členské základny před podáním žádostí o dotace na rok 2020. 

                        Tajemník zašle všem předsedům oddílů aktuální seznamy a žádá předsedy o doplnění o nové členy a  

                        označení členů, kteří již ukončili činnost.      

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           – RP ukládá předsedům        

- Termín do 15.10.2019 

 

10. Tajemník TJ – opětovně informoval přítomné předsedy, že výsledky hospodaření jednotlivých oddílů si mohou   

                        předsedové  nebo pověření zástupci převzít kdykoliv na požádání v kanceláři TJ. 

  

                                                                                                       – RP bere na vědomí 

 

 

 

 



 

                                                                                              

                                                                                                                      
 

 
 

 

 
Termín předání výkazů  za září 2019   nejpozději  10.října  2019 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

                            

          

!!!! Termín a místo příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude oznámen e-mailem !!!!  

 

 

                                

 
zapsal: ing.Ladislav Sléha                                                                  zpracoval:  ing. Ladislav Sléha – tajemník TJ                           


