
 

Zápis  č. 3/2018 – odesláno mailem 10.dubna 2018 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  5. 4. 2018  v  18.00 hod. – klubovna hala Vítězná                           
    
  

 Přítomni :    malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera, ház-ing.David Číhal, kuž-ing.Jaroslav Ďulík, flo.-Václav Stratil    

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

                        Rampasová,  hor.-David  Baroň, vol.-ing. Tomáš Remeš                                                            

Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :              
 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 2/2018. 

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

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

 

2. Tajemník TJ  - oznámil, že v nejbližších dnech bude oznámena výše obdržené dotace od MŠMT „Můj klub“. 

                          Po jejím zveřejnění bude toto neprodleně oznámeno předsedům jednotlivých oddílů. 

                                                      

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3.   Tajemník TJ  –  informoval o podání inzerátu na pronájem restaurace Gól a sepsání dohody s MM reality  

                        

                                                                                                               – RP bere na vědomí  

 

4.   Tajemník TJ  – informoval o zapsání změn ve složení Správní rady TJ do spolkového rejstříku 

 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

5.   Tajemník TJ  –  informoval o výsledku hospodaření za rok 2017, který činí    -375.931,64 Kč 

                                                                                

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

6.   Tajemník TJ  –  informoval o stavu jednání ve věci výstavby tréninkové haly a kuželny. O hale bude opět jednat   

                                Zastupitelstvo města Litovle dne 26.4.2018. Ohledně kuželny bude schůzka dne 11.4.2018 v prostorách  

                                bývalé výměníkové stanice na  ulici Gemerská.   

 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

7.   Tajemník TJ  –  navrhl převedení zůstatku na vedlejších příjmech po ASPV do rezervy TJ.  

                                Rada předsedů TJ převod hotovosti ve výši 69.622,-Kč schválila.                                                                               

                                                                                                                                             – RP schvaluje    

                                                                                  

8.   RP TJ  –  schválila rozdělení příspěvku z Města Litovle mezi jednotlivé oddíly a dále schválila výši členských příspěvků    

                      včetně pokut za neúčast na RP. Dokumenty jsou připojeny k zápisu.   

                             

                                                                                                                                              – RP schvaluje 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 9.  Tajemník TJ  – informoval o finančním vyúčtování plesu TJ. Přesná částka bude známa po obdržení faktury od  

                               společnosti OSA. Předpokladem je výtěžek mezi 5-6 tisíci Kč. O jeho použití rozhodne RP na svém   

                               dalším zasedání.   

                         

                                                                                                                                               – RP bere na vědomí            

 

 

10.  RP TJ  –  se usnesla na návrhu předsedy oddílu tenisu o předání projektové dokumentace Městu Litovel k dalšímu    

                       postupu a realizaci výstavby tenisového areálu v Litovli v části Komárov.   

                       Schváleno bylo toto usnesení:  Rada předsedů souhlasí s převodem projektové dokumentace k investičnímu    

                       záměru“Tenisový areál Litovel – Komárov“z vlastnictví TJ Tatran Litovel, z.s. na Město Litovel. Jako vstřícný   

                       krok bude převod proveden bezúplatně a náklady za vyhotovení dokumentace zůstanou k tíži TJ. 

                                                                      

                                                                                                                                               – RP schvaluje 

 



 

 

11. RP TJ  –  dále schválila, že v případě realizace projektu na výstavbu tenisového areálu proplatí TJ panu Tomáši Bartoňovi   

                      náklady, které vynaložil na vypracování projektu. Jedná se o částku cca 50 tis.Kč.         

                        

 

                                                                                                                                                  – RP schvaluje 

 

12. Tajemník TJ -  informoval o nutnosti přípravy kandidátky sportovců do komunálních voleb 2018. Každý oddíl navrhne   

                              do 19.4.2018 jména několika kandidátů a RP společně sestaví 21 člennou kandidátku. Za tímto účelem   

                              bylo odsouhlaseno svolání mimořádné RP na den 19.4.2018 v 18 hodin do klubovny haly Vítězná.  

 

                                                                                                                                                  – RP bere na vědomí a ukládá 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

  

  

 

  
 

Termín předání výkazů  za březen 2018   nejpozději 6.dubna 2018 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za březen 2018 - středa 11. dubna 2018 !!!!                           

          

!!!! Termín příští schůze RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. bude čtvrtek 19.dubna 2018 !!!!  

                                

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


