
 

Zápis  č. 1/2020 – odesláno mailem 19.února 2020 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne 13.2. 2020  v17.00 hod.– restaurace Za Školu                           
    
  

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

                        házená-ing.David Číhal, hor.-David  Baroň, lyž.-Jitka Rampasová, tenis- Tomáš Bartoň      

Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :   vol.-ing. Tomáš Remeš, malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera      

 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 7/2019. 

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

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

 

2. Tajemník TJ  -   informoval přítomné předsedy o termínu 20.2.2020 do kterého je možnost nahlásit a vyzvednout   

                          potvrzení o výši příjmu za rok 2019. 

                                                                              

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.  Tajemník TJ  –  informoval, o obdržení dotace na rok 2020 od Olomouckého kraje:       

                                    100 tis.Kč-vrcholový sport mládež házené 

                                    590 tis.Kč- házená 1.liga 

                                      60 tis.Kč – ostatní oddíly(bude rozděleno) 

                                                                                                               – RP  bere na vědomí  

 

4.  RP TJ –  odsouhlasila, že TJ uhradí cenu projektové dokumentace na výstavbu nové kuželny ve výši do 300 tis.Kč.      

                                                  

                                                                                                                                     – RP schvaluje  

 

5.   RP TJ –  odsouhlasila konání plesu TJ TATRAN dne 6.3.2021. Na přípravě se budou podílet všechny oddíly     

                                                                                

                                                                                                                                            – RP schvaluje 

                                                                                                                                  

 

6.   Tajemník TJ  -  informoval o Zastupitelstvem ML schváleném příspěvek na činnost od ML na rok 2020. 

                            3 mil.Kč na celoroční činnost TJ, 500 tis. Kč házená muži, 150 tis. Kč kopaná muži  

                                           20 tis. MINI CUP 2020                                                 

                                                                                                                                            – 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, že veškeré příspěvky a dotace na rok 2019  byly řádně vyúčtovány. 

   

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

9. RP TJ – odsouhlasila odpis nedobytné pohledávky ve výši 2.724,-Kč vůči paní XXXXXXXXXXXXXX 

              vzniklé neuhrazením faktury za srážkové vody a spotřebu vody v restauraci pod tribunou fotbalového 

              stadionu, kterou měla v pronájmu.       

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           – RP schvaluje        

 

 

10. Tajemník TJ – informoval, že v případě úrazu členů TJ při sportovní činnosti zajišťuje nahlášení pojistné události     

                       z  pojistné smlouvy ČOV, na základě dodaných lékařských zpráv, v kanceláři TJ.  

  

                                                                                                       – RP bere na vědomí 

 

 

 



 

 

 

11. Tajemník TJ – sděluje, že účetní TJ paní Milčická čerpá od 1.3.2020 do 16.3.2020 včetně řádnou dovolenou. 

 

- RP bere na vědomí 

 

12. Tajemník TJ – informuje, že byla na Olomoucký kraj podána žádost o dotaci na rekonstrukci tribuny fotbalového    

                       stadiónu v areálu Na Pavlínce.  

 

- RP bere na vědomí     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                      
 

 

 
 

 

Termín předání výkazů  za únor 2020   nejpozději  6.března  2020 !!!  

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                           


