Zápis č. 06/2016 – odesláno mailem 17. června 2016
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 16. 6. 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-Miloslav Ščučka, lyž- Jitka Rampasová, flo-Václav Stratil,
st.ten-Radek Uvízl, kčt -p.Kaštil, ten-Tomáš Bartoň,mal.kop.-ing.Alexandr Kučera
místopředseda ing. Jan Krejčí, hor-Vítězslav Špunda
ing.Jaroslav Ďulík, Jiří Čamek

1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 05/2016 – RP bere na vědomí,
2. Tajemník TJ – připomněl odevzdání zpráv o činnosti, usnesení z odd. schůzí a presenčních listin oddílům, které tak dosud
neučinily – RP bere na vědomí,
3. Předsedové oddílů – předložili návrhy a RP schválila změnu rozdělení výše členských příspěvků na rok 2016.
Výše členských příspěvků jednotlivých oddílů bude stejná jako v roce 2015, příspěvek ASPV /3.800,-Kč/ bude rozdělen
mezi ostatní oddíly. Splatnost členských příspěvků je 30.6.2016 – RP schvaluje,

4. Tajemník TJ – zpracuje nové rozdělení členských příspěvků a odešle e-mailem předsedům oddílů – RP ukládá,
5. Tajemník TJ – zpracuje a podá výpověď z pronájmu kuželny v termínu do 15.7.2016 – RP ukládá,
6. Tajemník TJ – seznámil RP s článkem III. odst. 2 e, nových stanov TJ, který říká, že „ Rada předsedů volí ze svého středu
předsedu .......“. RP je složena z předsedů jednotlivých oddílů a předseda RP pan David Baroň není předsedou žádného
oddílu.Tajemník TJ prověří u tvůrce stanov Mgr.Kubíčka variantu možnosti setrvání předsedy RP ve funkci – RP ukládá,

7. RP navrhla a jednohlasně zvolila novým místopředsedou RP pana Tomáše Bartoně-předsedu oddílu tenisu.
Pan Tomáš Bartoň funkci místopředsedy RP přijímá – RP schvaluje a bere na vědomí,

8. Důležité !!! – RP se dohodla na sestavení skupiny zástupců vybraných oddílů a vedení TJ, která vstoupí do jednání se
zástupci Města Litovel, ve věci záměru výstavby multifunkční haly s kuželnou. RP vybrala a jmenovala tyto
zástupce: ing.David Číhal-předseda oddílu házené, ing.Michael Knajbl-předseda oddílu šachu, Tomáš Bartoňpředseda oddílu tenisu, ing.Miroslav Sigmund-člen oddílu kuželek, David Baroň-předseda RP, ing.Ladislav Sléhatajemník TJ.
Před jednáním je třeba připravit alternativy / přepracování projektu samostatné kuželny, který by mohl být ze 70 %
použitelný, vytipování jiné lokality, prověření existence podobných již hotových projektů /, mít náležitý přehled o cenách
jednotlivých variant, o využitelnosti všech prostor stavby atd.. Předseda RP žádá o náležitou připravenost k jednání.
RP se dále dohodla, že případným nositelem projektu nebude TJ ale Město Litovel. K jednání bude nutné postupně přizvat
i zástupce jiných spolků, pro které bude realizace projektu přínosem / Sokol, školy atd./. Koordinací jednání je pověřen
tajemník TJ.
RP se dále dohodla, že do případného rozhodnutí a zahájení přípravy realizace vybrané a odsouhlasené varianty výstavby
„multifunkční haly s kuželnou“, bude TJ prostřednictvím oddílu kuželek pokračovat v dalších krocích záměru výstavby
samostatné kuželny.
- RP schvaluje

Termín předání výkazů za červen 2016 nejpozději 8. července 2016 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně
!!!! výplata

za červen 2016 - středa 13. července 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

