
 

 

Zápis  č. 07/2016 – odesláno mailem 1. září 2016 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  21. 7. 2016  v  18.00 hod. – Kuželna                           
    
  

 Přítomni :       předseda RP, hor.-David Baroň, malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing. Ladislav Sléha,  

                            kuž-ing.Jaroslav Ďulík, flo-Václav Stratil, st.ten-Radek Uvízl, ten-Tomáš Bartoň,                                                                          

     Omluveni :     šachy-ing.Michael Knajbl, vol.-ing.Tomáš Remeš, lyž.-Jitka Rampasová, KČT-ing.Zdeněk Šišma   

  Hosté :             

    Nepřítomni :      
 

  1.  Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 06/2016  – RP bere na vědomí, 
    

   2. Tajemník TJ – předal sestavy hospodaření oddílů k 20.7.2016 přítomným předsedům oddílů   – RP bere na vědomí, 

 

   3.  Tajemník TJ – urgoval úhradu členských příspěvků. Náhradní termín byl stanoven na 31.8. 2016. Předseda oddílu    

         florbalu  požádal o úhradu nedoplatku členských příspěvků z vedlejších příjmů  – RP bere na vědomí a schvaluje,    

          

   4.  Tajemník TJ – informoval o vyhlášení dotačního titulu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji na   

         rok 2016. Tajemník TJ žádost zpracuje a ve stanoveném termínu  žádost podá  – RP ukládá,  
 

5.  Tajemník TJ – zpracoval výpověď z pronájmu kuželny k 31.8.2016 a zajistí předání pronajímateli – RP bere na vědomí, 
       

6.  Tajemník TJ – informoval  RP, že vstoupil do jednání s tvůrcem stanov Mgr.Kubíčkem ve věci zápisu změn do   

      obchodního rejstříku a úprav některých bodů stanov. Dále požádal předsedy oddílů, kteří nemají podepsaná usnesení    

      z řádných členských schůzí o jejich opětovné předání s podpisy    – RP ukládá a bere na vědomí, 
 

7.  Tajemník TJ – informoval o navýšení hodnoty zaměstnaneckých stravenek z 40,-Kč na 60,-Kč (1/2 hradí zaměstnanec),    

                                                                                                                                                – RP schvaluje a bere na vědomí, 
 

8.  RP TJ –  akceptuje požadavek tajemníka TJ o řešení zastaralé výpočetní techniky v kanceláři TJ. Tajemník přednese na  

      příští RP TJ návrh řešení.  

                                                                                                                                                     – RP schvaluje a ukládá 

   9.  Tajemník TJ – oznamuje čerpání ŘD v termínu od 25.7. -  29.7.2016 

                                                                                                                                                      – RP bere na vědomí 

                                                                                                     

 

 
 

 
Termín předání výkazů za  srpen  2016   nejpozději  6. září  2016 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za  srpen  2016  - středa 14. září 2016 !!!!                           

          

!!!! Příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude 8.9.2016 v 18.00 hod v salonku hotelu Záložna !!!!  

                                

 

 
zapsal: ing.Ladislav Sléha   

                                                                                

                                                                                        zpracoval:  ing. Ladislav  Sléha 

                                                                                                                           tajemník TJ                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                


