
 

Zápis  č. 5/2017 – odesláno mailem 29.května 2017 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  25. 5. 2017  v  18.00 hod. – restaurace Záložna                           
    
  

 Přítomni :    malá kop, kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing.David Číhal,  kuž-Kamil Axmann, st.ten-  Radek Uvízl,  

                        ten-Tomáš Bartoň, lyž.-Jitka Rampasová, šachy-ing.Michael Knajbl, předseda RP, hor.-David  Baroň,  
                      KČT-ing.Zdeněk Šišma, vol.-Miloslav Ščučka, flo-Václav Stratil    

    Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :      
 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 4/2017. 

                                Platnost bodu č. 8 z RP č.1 a bodu č.6 z RP č.3 trvá 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

2. Tajemník TJ  - pozval na RP ing.Martina Slouku, pracovníka Sberbank CZ a.s.. Ing. Slouka přednesl nabídku řešení    

                        nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů hospodářského úseku formou investic volných finančních     

                        prostředků uložených na spořícím účtu TJ. Nabídl investici do dluhopisů a otevřeného investičního fondu.        

                        Tajemník zajistí podrobnosti k těmto investičním příležitostem a svolá do 14 dní mimořádnou RP na které   

                        RP vyhodnotí veškeré informace a rozhodne, zda nabídku akceptovat nebo odmítnout. 

                                

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí a ukládá   

                                                                                                                                                  tajemníkovi TJ  

  

3. Zástupce oddílu volejbalu– informoval přítomné o likvidaci plechové boudy v areálu volejbalového hřiště. 

                               

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí 

 

4. Tajemník TJ –  informoval o ukončené výměně oken a dveří kanceláře TJ.                                                

                                                                                                                                              – RP bere na vědomí 

 

5.   Tajemník TJ  –  informoval o obdržení dotace od města Litovel na částečné pokrytí nákladů souvisejících s výstavbou   

                        tenisových kurtů na Komárově ve výši 19 tis.Kč                           

                                                                                                                – RP bere na vědomí 

 

6.   Tajemník TJ  – opět připomněl přítomným předsedům dodání aktuálních seznamů členské základny /jméno,r.č.,bydliště/ 

                               a zpráv o činnosti oddílů  pro účely kronikáře města.   

                                                                                                                                            – RP ukládá ihned 

 

7.  Tajemník TJ  – informoval o zrušení výsledků investiční dotace od MŠMT a připravované nové výzvě. Tajemník bude  

                               vyhlášení výzvy sledovat a zajistí podání nové žádosti o dotaci na nákup traktorové sekačky pro fotbalový   

                               areál.                                                                               

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí a ukládá   

                                                                                                                                               tajemníkovi TJ 

  

8. Tajemník TJ – informoval o zahájení výplaty dotace na mládež, program MŠMT VIII. Naše žádost je zkontrolována a čeká  

                      na vyplacení.                                                                     

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

    9.   Tajemník TJ – informoval o podání návrhu na ocenění člena oddílu lyžování J.Papulu jako litovelskou naději.    

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           – RP bere na vědomí  

 
 

Termín předání výkazů  za květen 2017   nejpozději  9. června  2017 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za květen 2017 - středa 14. června 2017 !!!!                           

          

!!!! Termín a místo příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude oznámeno e-mailem !!!!  

                                

 
zapsal: ing.Ladislav Sléha                                                                  zpracoval:  ing. Ladislav Sléha – tajemník TJ                           


