
Zápis  č. 10/2017 – odesláno mailem 11.ledna 2018 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  15. 12. 2017  v  17.00 hod. – areál kopané Pavlínka                           
    
  

 Přítomni :    malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Ing.David Číhal,  kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil    

                        ten-Tomáš Bartoň, šachy-Mgr. Tomáš Míka, KČT-ing. Zdeněk Šišma                                                   

Omluveni :   předseda RP, hor.-David  Baroň  

    Hosté :           

    Nepřítomni :   vol.-Ing. Tomáš Remeš, st.ten-  Radek Uvízl, lyž.-Jitka Rampasová,          

 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 9/2017. 

                                Platnost bodu č. 8 z RP č.1 trvá 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

2. Tajemník TJ  - oznámil o vyhlášení dotačního titulu MŠMT  na rok 2018 v oblast mládeže a údržby. 

                        Termín podání je 29.12.2017. Tajemník zpracuje a žádost podá                                

                                                                                                                                            – RP ukládá tajemníkovi                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.    Tajemník TJ  –  rozdal jednotlivým předsedům sestavy výsledků hospodaření k 15.12.2017 hlavních výdajů  

                               čerpaných z příspěvku města.  

                        

                                                                                                               – RP bere na vědomí  

 

4.   Tajemník TJ  – oznámil přítomným předsedům, že mu byly konečně  dodány aktuální seznamy členské základny  

                               jednotlivých oddílů. Tajemník tyto zavede do systému ČUS 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

5.  Tajemník TJ  –  připomněl úhradu členských příspěvku                                                                                

                                                                                                                                            – RP ukláda, T: 30.12.2017   

                                                                                                                                               

  

6.  RP TJ  –  navrhla na místo předsedy RP pana Kamila Axmanna, dosavadního místopředsedu a na místopředsedu   

             Ing.Alexandra Kučeru. Oba jmenovaní se k návrhu vyjádří v prvním lednovém týdnu 2018.  

                                                                                       

                                                                                                                                            – RP navrhuje 

                                                                                                                                           

7. Tajemník TJ  - informoval o termínu předání restaurace Gól v areálu fotbalové stadionu který bude 29.12.2017.     

                     Zároveň tajemník převezme od zástupce Pivovaru Litovel zařízení, které měl v nájmu nájemce. 

                     Dále tajemník zajistí přepis smlouvy na elektrickou energii na TJ TATRAN. 

                      

                                                                                                                                           – RP bere na vědomí a ukládá 

                                                                                                                                                    tajemníkovi TJ 

 

8. Tajemník TJ – informoval o  jednání o výstavbě tréninkové sportovní haly kuželnou, které se uskutečnilo 27.11.2017  

                      u místostarosty města. Byl předběžně odsouhlasen návrh výstavby tréninkové haly s kuželnou v areálu     

                      Sokolovny. Město vyčlení peníze na zpracování projektu a dle předběžných návrhů projektanta bude   

                      vybrána varianta haly s kuželnou či haly bez kuželny. 

 

                                                                                                                                             – RP  bere na vědomí 

 

9.  RP TJ – schvaluje navýšení hrubé mzdy tajemníkovi TJ ing .Ladislavu Sléhovi o XXXXX,-Kč na xxxxxxx,-Kč s platností                                 

                   od 1.1.2018. 

                                                                                                                                             – RP bere na vědomí          
 

Termín předání výkazů  za prosinec 2017   nejpozději  10. ledna  2018 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za prosinec 2017 - středa 17. ledna 2018 !!!!                           

          

!!!! 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                           


