
 

Zápis  č. 05/2016 – odesláno mailem 27. května 2016 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  26. 5. 2016  v  18.00 hod. – Kuželna                           
     

 Přítomni :       kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing. David Číhal, kuž-Kamil Axmann,  

                               šach-ing Michael Knajbl, vol-Miloslav Ščučka, lyž- Jitka Rampasová, flo-Václav Stratil, 

                               st.ten-Radek Uvízl, kčm-ing. Zdeněk Šišma, ten-Tomáš Bartoň,mal.kop.-Václav Chytil                                                                                         

Omluveni :         místopředseda ing. Jan Krejčí, hor-Vítězslav Špunda,předseda RP-David Baroň   

  Hosté :             

Nepřítomni :      
 

  1.  Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 04/2016 – RP bere na vědomí, 
    

   2. Tajemník TJ – kontaktuje ing.Krejčího a dořeší zpracování rozpočtu na rok 2016  – RP bere na vědomí, 
   

   3.  Předsedové oddílů – předložili návrhy členů kontrolní komise a RP odsouhlasila návrh tří členů: 

         Šišmová Ivana, Tomáš Bartoň, Mgr. Tomáš Míka – budou voleni na VH TJ – RP navrhuje a doporučuje 
 

   4.  Hospodářský úsek – informuje –  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,                                                                                             

         hospodářský výsledek r. 2015 představuje  + 80.274,- Kč před zdaněním, účetní navrhuje schválení  převodu hospodářského   

         výsledku po zdanění / 16.434,-Kč/ na účet nerozdělený zisk minulých let, dle finanční zprávy 

         – RP  bere na vědomí a schvaluje,  
 

5.  Tajemník TJ – seznámil RP s návrhem programu VH TJ, RP odsouhlasila a tajemník konečnou podobu zašle jednotlivým   

      předsedům RP e-mailem do 30.5.2016 – RP ukládá, 
       

6.  Tajemník TJ – seznámil RP s návrhem obsazení komisí pro VH TJ ,  s pozvanými hosty na VH TJ, neobdržel žádné   

      připomínky k rozpočtu příspěvku z Města Litovel  – RP schvaluje a bere na vědomí, 
 

7.  RP  odsouhlasila pokuty za neúčast na Radě předsedů nadále ve výši 500,- Kč, 
 

8.  Tajemník TJ – připomíná  předsedům dodat seznam kandidátů, vč.náhradníků na VH TJ do 30.5.2016  a splatnost   

      členských příspěvků do 30.6.2016. Správnou výši členských příspěvků tajemník prověří a zašle e-mailem jednotlivým   

      předsedům oddílů  – RP bere na vědomí, 
 

9.  Tajemník TJ – požaduje, z důvodu nedodání všech zpráv o činnosti oddílů, aby zástupce každého oddílu přečetl zprávu 

      na Valné hromadě sám. – RP souhlasí, 
  
10.   Důležité !!! – RP se dohodla na sestavení skupiny zástupců vybraných oddílů a vedení, která vstoupí do jednání se   

         zástupci   Města Litovel, ve věci  podpory záměru výstavby multifunkční haly s kuželnou.  

         Dohoda vzešla na základě informace některých oddílů na nedostatečnou kapacitu Sportovní haly ZŠ Vítězná, pro zajištění    

         požadovaných tréninkových jednotek.    

         TJ, nebude v případě úspěšného jednání  pokračovat  v záměru výstavby samostatné kuželny, ale ve výstavbě  

         multifunkční /tréninkové/ haly s kuželnou. RP se dohodla na podpoře oddílu kuželek v přechodném období  

         – zajistí tajemník společně s vybranými předsedy oddílů. 

    

       
 

 
Termín předání výkazů za  květen  2016   nejpozději  6. června  2016 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za  květen  2016  - středa 15. června 2016 !!!!                           

          

!!!! Příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude oznámena e-mailem  !!!!  

                                

 

 
zapsal: – pí. Jitka Rampasová – předseda oddílu lyž.  

                                                                                

                                                                                        zpracoval:  ing. Ladislav  Sléha 

                                                                                                                           tajemník TJ                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                


