Zápis č. 02/2016 – odesláno mailem 4. března 2016
Ze schůze RP TJ Tatran Litovel dne 25. 2. 2016 v 18.00 hod. – Kuželna
Přítomni :

předseda RP- David Baroň, kop- Jaromír Jindra v.z., ház- mgr. Radovan Šimek,
kuž-Kamil Axmann, šach-ing. Michael Knajbl, vol-ing. Rajmond Moliš, lyž-Jitka Rampasová,
flo- Václav Stratil, stol.tenis- Radek Uvízl, kčt- ing. Zdeněk Šišma ., tenis- Tomáš Bartoň,
Omluveni : místopředseda ing. Jan Krejčí, ing. Tomáš Remeš, Vítězslav Špunda, ing. Alexandr Kučera
Nepřítomni :

1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 01/2016, rozdání sjetin čerpání rok 2015
finančních prostředků – město, stav finančních prostředků oddílů a odborů vzhledem k vlastním rozpočtům,
– RP bere na vědomí a schvaluje,

2. Tajemník TJ - zaslané formuláře (konzultace) k revizi členské základny TJ , oddílů a odboru budou řádně
vyplněné dle společné dohody a vráceny na sekretariát do 31. března 2016 - RP schvaluje a nařizuje, dodržení,
( tajemník důrazně žádá předsedy, aby seznamy byly aktuální bez černých „duší „) – všichni souhlasí

3. Tajemník TJ v zápise doplňuje – záznam ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin – údaje platné ke dni 1. 3. 2016,
název subjektu : TJ TATRAN LITOVEL, z.s. , IČO: 146 15 371 , spisová značka : L 169 vedená u Krajského soudu
Ostravě den zápisu 1. ledna 2014 , se sídlem : 784 01 Litovel, Náměstí Přemysla Otakara 770, - RP schvaluje a
bere na vědomí,

4. Tajemník TJ – výměna razítek proti podpisu staré za nové v týdnu 29. 2 až 4. 3.2016 zodpovídají předsedové
– RP bere na vědomí a schvaluje,
5. Tajemník TJ – oddíly a odbor uskuteční členské schůze – volby členů výborů a předsedů a oficiálním zápisem
z členských schůzí předají písemně na sekretariát TJ s podpisem tří členů, členské schůze uskutečněte do
15. dubna 2016 jako poslední možný termín – poznámka : předseda = člen RP TJ – RP bere na vědomí,

6. Tajemník TJ – informuje - na členské schůze navazuje „ Volební Valná hromada TJ „ na období 2016 – 2020,
– program dle nových „Stanov“ – termín konání do 31. května 2016 – RP bere na vědomí a schvaluje,

7. Hospodářský úsek společně s předsedy a sekretáři oddílů ve společné spolupráci – oznámení všem složkám
a organizacím – nahlášení nového oficiálního názvu : TJ TATRAN LITOVEL , z.s. IČO : 146 15 371
Náměstí Přemysla Otakara 770 , 784 01 Litovel – slouží jako jediná platná fakturační adresa !!!! – RD
bere na vědomí a schvaluje,
,

8. Házená – mgr. Radek Šimek sekretář – informoval RP o probíhající rekonstrukci vnitřních prostor šaten házené
- areál Sokolovna – celkové náklady dle rozpočtu cca 526 tis. Kč – (proinvestováno 2014 – 100 tis. Kč, - 2015 – 76 tis. Kč,
2016 – zbývá 350 tis. Kč, - z dotací ČSH 2014, 2015, 2016 pokryto 326 tis Kč – k dofinancování zbývá 200 tis. Kč) – oddíl házené požádal RP
o vratnou bezúročnou půjčku ve výši 200 tis. Kč a navrhuje vrácení z daru/dotace města Litovle a dalších dotací ČSH během –
2-3 let tedy do 3 let: Závěr RP - 1) oddíl házené vypracuje návrh dohody o půjčce mezi TJ a oddílem házené,
2) tajemník připraví výpis s usnesení VH 2011, kde byl schválen záměr investice na šatny házené ve výši
TJ – 50% - 200 tis. Kč, město Litovel – 50% - 200 tis. Kč.
3) oddíl házené společně s předsedou RP projednají s městem Litovel nejvhodnější formu financování (dar,dotace atd.) na pokrytí půjčky a další
a další zamýšlené akce (oprava tribuny, osvětlení, přístavba skladu atd) – RP bere na vědomí a schvaluje závěr bodu 8. ,

9. W- stránky – informace p. Radka Šimka – předsedové se s ním individuálně spojí, aby byla dokončena konečná
podoba – viz. pokyny, které jste obdrželi mailem od tajemníka + p. Radka Šimka dne 5.2.2016 – elektroniká pošta
p. Šimka – radovan.simek@tatranlitovel.cz – RP bere na vědomí a doporučuje uvést www. nejpozději do 30.4.2016,

10. Tajemník TJ – telegraficky připomíná : 1) zahájit výběr členských příspěvků, 2) zaslat podklady pro Kronika Města Litovel,
(město pí. Dohnalová, kronikář p. Hubáček – kopie tajemník,) 3) potvrzení o ročním příjmu 2015 - osobní požádání, nebo přes
oddíl – HÚ, 4) odchod z RP omluva přijata, 5) inventury 2015 ukončeny – RP ber na vědomí a schvaluje,
Termín předání výkazů za únor 2016 nejpozději 5. března 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za únor 2015 - středa 16. března 2016 !!!!

!!!! Příští schůze RP TJ Tatran Litovel dne 31. března 2016 – Kuželna !!!!
zapsal: – pí. Jitka Rampasová – předseda oddílu lyž.

Mgr. Oldřich Štěpán
tajemník TJ Tatran

