
Zápis  č. 6/2018 – odesláno mailem 3.října 2018 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  6. 9. 2018  v  18.00 hod. – salonek Záložna                           
    
  

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

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

                        Rampasová, předseda RP, hor.-David  Baroň,                                                           

Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :   vol.-ing.Tomáš Remeš, flo.-Václav Stratil                                                                     
 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 5/2018. 

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

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

 

2. Tajemník TJ  - že nájemce hospody plní svoje povinnosti a hradí nájemné bez problémů. 

                                                      

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.     Tajemník TJ  –  informoval o problémech s TATRAN tělovýchovná jednota s.r.o.. RP uložila tajemníkovi TJ dohodnout   

                          právníka a začít řešit likvidaci společnosti.  

                        

                                                                                                               – RP ukládá tajemníkovi  

 

4.    Tajemník TJ  – oznámil přítomným předsedům, že Město Litovel obdrželo od OK dotaci na výstavbu tenisových kurtů ve      

                     výši 1 mil. Kč a další milion investuje do výstavby první etapy. Vzhledem k rozpracovanosti akce nebude     

                     TJ v tomto roce žádat od MŠMT dotaci na tento projekt. 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí a schvaluje 

 

5.   Tajemník TJ  –  připomněl přítomným předsedům úhradu členských příspěvků do 30.9.2018    

                                                                                

                                                                                                                                            – předsedové berou na vědomí 

 

6.   Tajemník TJ  –  předloží na příští RP jednotlivým předsedům oddílů zůstatky na čerpaných dotacích.  

 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

7.   Tajemník TJ  –  informoval o brzkém vyhlášení výzev dotací, proto upozornil na kontrolu a aktualizaci členské základny,   

                                což je základem pro úspěšné podání žádosti.   

                                   

                                                                                                                                             – RP bere na vědomí  

                                                                                                                                                       

 

8.   RP TJ  –  odsouhlasila použití kladného zůstatku z pořádaného plesu na počáteční vklad při pořádání dalších ročníků.         

                      Přesnou výši sdělí tajemník TJ na příští RP.  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              – RP bere na vědomí a schvaluje 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                 

 
 

Termín předání výkazů  za září 2018   nejpozději  5.října  2018 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za září 2018 - středa 10. října 2018 !!!!                           

          

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

                                

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


