
 

Zápis  č. 7/2018 – odesláno mailem 9.října 2018 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne  4. 10. 2018  v  18.00 hod. – salonek Záložna                           
    
  

 Přítomni :    malá kop,kop- Jaroslav Šišma, kuž-Jiří Čamek, ten-Tomáš Bartoň, flo.-Václav Stratil    

                        šachy-Mgr. Tomáš Míka, KČT-Ivana Šišmová, hor.-David  Baroň     

                                                                                

Omluveni :      

    Hosté :           

    Nepřítomni :   vol.-ing.Tomáš Remeš, st.ten-  Radek Uvízl , lyž.-Jitka Rampasová, házená-ing.David Číhal     
 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 6/2018. 

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

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 

 

2. RP TJ  - odsouhlasila návrh tajemníka, že pokud některý oddíl nebude schopen účelně čerpat dotace od OK a MŠMT,     

               přesunou se nevyčerpané prostředky na hospodářský úsek. Důvodem je nezanedbatelné snížení příjmu pro  

               hospodářský úsek od Pivovaru a z pronájmu restaurace Gól. 

                                                      

                                                                                                                                            – RP schvaluje                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.     Tajemník TJ  –  předložil přítomným předsedům zůstatky dotací od OK a MŠMT      

                   

                                                                                                               – RP bere na vědomí  

 

4.    Tajemník TJ  – oznámil přítomným předsedům, že ČSOB zrušila pokladnu a je problém se směnou peněz na menší   

                        bankovky pro výplatu mezd v hotovosti. RP schválila, na návrh předsedkyně kontrolní komise, nezakládat  

                        další běžný účet v jiné bance, ale zrušit od 1.12.2018 výplaty v hotovosti a veškeré odměny zasílat   

                        bezhotovostně na běžné účty.     

                      

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí a schvaluje 

 

5.   Tajemník TJ  –  opět připomněl, že je již po termínu úhrady členských příspěvků (kopaná,st.tenis,volejbal,horolezci) 

                               Bez zaplacených členských příspěvků nelze žádat o dotaci od MŠMT.    

                                                                                

                                                                                                                                            – předsedové berou na vědomí 

 

6.   Tajemník TJ  –  sdělil přítomným předsedům výsledek z plesu TJ, který činí + 7.600,-Kč  

 

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí 

 

6. Tajemník TJ  –  předal přítomným předsedům seznamy členské základny pro její aktualizaci. Termín doručení  

                      aktualizovaných sestav je 20.10.2018. Aktuální členská základna je základem pro úspěšné podání žádosti o   

                      dotaci Můj klub od MŠMT. Seznamy oddílů, jejichž předsedové se RP nezúčastnili jsou k dispozici  

                      v kanceláři TJ. Oddíl, který nedodá aktualizovanou sestavu v termínu, bude z žádosti o dotaci vyřazen.    

                                   

                                                                                                                                             – RP bere na vědomí  

                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 
 

Termín předání výkazů  za říjen 2018   nejpozději  7.listopadu  2018 !!!  

bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně 

!!!! výplata za září 2018 - středa 14. listopadu 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                           


