Zápis č. 03/2016 – odesláno mailem 7. dubna 2016
Ze schůze RP TJ Tatran Litovel dne 31. 3. 2016 v 18.00 hod. – Kuželna
Přítomni :
Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni :

předseda RP- David Baroň, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing. David Číhal, kuž-Kamil Axmann,
šach-ing Michael Knajbl, vol-ing. Tomáš Remeš, lyž- Jitka Rampasová, flo-Václav Stratil,
st.ten-Radek Uvízl, kčm-ing. Zdeněk Šišma, ten-Tomáš Bartoň
místopředseda ing. Jan Krejčí, hor-Vítězslav Špunda,
ház-mgr. Radovan Šimek, ing. Karel Zmund

1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 02/2016 – RP bere na vědomí,
2. Tajemník TJ – mgr. Oldřich Štěpán podal výpověď z pracovního poměru s TJ TATRAN LITOVEL, z.s. k 31.3.2016,
s udáním důvodů : a) věk 67 let, b) zdravotní důvody, c) praktiky některých členů RP – v zákonné výpovědní lhůtě
bude : měsíc duben – pracovat a připraví předání, měsíc květen – čerpání staré dovolené a podíl nové celkem
22 pracovních dnů, požaduje : o vyvázání statutárního zastupování TJ TATRAN u důležitých institucí
a písemné vyjádření RP o provedení do 30. června 2016 - seznam předá předsedovi RP Davidovi Baroňovi
– RP bere na vědomí a schvaluje požadavek tajemníka,

3. Předseda RP- David Baroň předložil členům RP návrh na nového tajemníka, který podporuje prostřednictvím předsedy
ing. Davida Číhala oddíl házené – ing. Ladislav Sléha, kterého požádal o představení – ing. ekonom, podnikatel, účetnictví,
o funkci tajemníka se zajímal již dříve sám, nebude jednostranně závislý na oddíl házené, - RP bere na vědomí,

4. Hospodářský úsek – informuje – zpracované ekonomické dokumenty v bodě 1. až 8. – bod 1. daň ze závislé činnosti,
bod 2. daň z příjmů vybírané srážkou, bod 3. potvrzení příjmů trenérům oddílů, bod 4. provedeny inventury majetku a všech ekon.
účtů, bod 5. zpracována účetní uzávěrka a návrh na rozpočet oddílům z Města Litovel, bod 8. příprava na audit 5. dubna 2016
příspěvku Olomouckého kraje extraliga oddíl házené 1mil. Kč,a ostatních oddílů v částce 30.000,- a 35.000,- Kč – RP bere na vědomí,

bod 6. daň z příjmu právnických osob za TJ na rok 2015 činí 63.840,- Kč účetní navrhuje, aby tuto daň zaplatil odd.
házené, s ohledem na to, že zdanitelné příjmy ostatních oddílů jsou zanedbatelné
bod 7. hospodářský výsledek r. 2015 představuje + 80.274,- Kč účetní navrhuje schválení k převodu tohoto výsledku
na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let – RP bod 6. a 7. bere na vědomí a schvaluje,

5. Tajemník TJ – prověří u mgr. Jiřího Kubíčka – varianty statutárních zástupců v RP, oddílům pošle formu záznamu – z
Členských schůzí - usnesení, zvolení předsedy oddílu zašlou písemně na sekretariát do 30.dubna 2016 – RP ukládá,

6. Předseda oddílu lyžování Jitka Rampasová, předkládá RP návrh na navýšení příspěvku do rozpočtu 2016 o 24. 000,- Kč,
pro oddíl lyžování (mládež) – RP bere na vědomí,

7. Mgr. Radovan Šimek předložil RP „Dohodu o půjčce“ 200.000,- Kč – (rekonstrukce vnitřních prostor šaten – využívá házená,
volejbal, tenis) dle viz. písemná dohoda o půjčce TJ TATRAN – RP bere na vědomí a jednohlasně schvaluje,

8. Předseda RP - David Baroň informoval členy RP o jednání s majitelem „Kuželny“ o dalším působení oddílu kuželek,
návrh majitele – podmínky pro další působení je pro TJ TATRAN nevýhodný nic neřešící pro oddíl kuželek – RP bere na
vědomí,

9. Od 1. května 2016 – schválen do funkce tajemníka TJ TATRAN LITOVEL , z.s. – Ing. Ladislav Sléha nar. 15.9.1962,
bytem Novosady 546, 784 01 Litovel – RP schváleno jednohlasně,

10. Důležité !!! – volební „ Valná hromada TJ TATRAN LITOVEL , z.s.“ se koná ve čtvrtek 2. června 2016
v Malém sále Hotelu Záložna v 17. 00 hodin !!!

Termín předání výkazů za březen 2016 nejpozději 5. dubna 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za březen 2016 - středa 13. dubna 2016 !!!!

!!!! Příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. dne 28. dubna 2016 v 18.00 hod. !!!!
Salonek restaurace Záložna
zapsal: – pí. Jitka Rampasová – předseda oddílu lyž.

Mgr. Oldřich Štěpán
tajemník TJ

