
 

Zápis  č. 1/2018 – odesláno mailem 19.ledna 2018 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  17. 1. 2018  v  18.00 hod. – salonek Záložna                           
    
  

 Přítomni :    malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-Navrátil Vlastimil,  kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil    

                        ten-Tomáš Bartoň, šachy-Mgr. Tomáš Míka, KČT-ing. Zdeněk Šišma st.ten-  Radek Uvízl, lyž.-Jitka     

                        Rampasová, předseda RP, hor.-David  Baroň, vol.-Ščučka Miloslav                                                           
Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :              

 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 10/2017. 

                                Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

 

2. Tajemník TJ  - oznámil, že 19.1.2018 bude vyhlášen dotačního titulu OK  na rok 2018 „Podpora sportovních akcí“ 

                        Termín podání je 2.2.2018. RP navrhuje žádost  podat na akci lyžařského oddílu. Žádost zpracuje a   

                        podá ve spolupráci s lyžařským oddílem tajemník TJ. 

                                                      

                                                                                                                                            – RP ukládá tajemníkovi                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3.   Tajemník TJ  –  rozdal jednotlivým předsedům sestavy inventur  k 31.12.2017.  

                        

                                                                                                               – RP bere na vědomí  

 

4.   Tajemník TJ  – oznámil přítomným předsedům, že účetní TJ žádá předsedy o zaslání požadavků trenérů a odměňovaných     

                        hráčů na vystavení potvrzení o výši příjmů za rok 2017. 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

5.   Tajemník TJ  –  informoval o podání žádosti o dotaci na MŠMT, dotační titul „Můj klub“ 

                                                                                

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

6.   Tajemník TJ  –  informoval o obdržení dotace od OK na celoroční činnost a podporu vrcholového sportu. 

                                700 tis. Kč celoroční činnost (630 tis.Kč házená muži, 70 tis.Kč ostatní oddíly TJ)   

                                100 tis. Kč podpora vrcholového sportu (házená dorost) 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

7.   Tajemník TJ  –  informoval převzetí restaurace Gól od bývalého nájemce a přepsání el. energie na TJ. 

                                RP se dohodla, že budeme intenzivně hledat nového nájemce a tajemník zajistí inzerci.  

                                   

                                                                                                                                             – RP bere na vědomí a ukládá 

                                                                                                                                                     tajemníkovi TJ a oddílům 

 

8.   RP TJ  –  odsouhlasila návrh zajistit cenovou nabídku na přestavbu prádelny na ulici Gemerská na kuželnu. 

                      V případě příznivé ceny bude RP jednat o dalším postupu. Záměrem je převzít objekt od Města Litovle 

                       a za pomocí dotací a vlastních zdrojů zrealizovat do majetku TJ. 

                                                                                                                                              – RP bere souhlasí a ukládá 

                                                                                                                                                       oddílu kuželek                         

 

                                                                                     

 9.   RP TJ  –   jednohlasně zvolila na místo předsedy RP pana Kamila Axmanna, dosavadního místopředsedu a na   

                        místo místopředsedy Ing. Alexandra Kučeru, předsedu oddílu kopané. Oba jmenovaní funkce přijali. 

                        Funkční období je na dobu neurčitou.  

 

                                                                                                                                               – RP zvolila            

 

 

10.  Tajemník TJ  –  oznámí změnu na postu předsedy RP písemně Radě města. Dále zajistí zápis změn do spolkového   

                                 rejstříku.   

                                                                                       

                                                                                                                                               – RP ukládá tajemníkovi 



 

 

 

11. Tajemník TJ  –  dále svolal na 19 hodin přípravný výbor, který bude zajišťovat organizaci plesu TJ konaného 17.3.2018 

                                 Zápis z jednání bude zpracován samostatně. 

  

 

                                                                                                                                           

  

  

 

  
 

Termín předání výkazů  za leden 2017   nejpozději  7.února  2018 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za leden 2018 - středa 14. února 2018 !!!!                           

          

!!!! Termín a místo příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude čtvrtek 1.března 2018 !!!!  

                                

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


