Zápis č. 4/2019 – odesláno mailem 6.června 2019
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 30.5. 2019 v18.00 hod.–salonek restaurace Záložna
Přítomni : kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil, šachy-Mgr.Tomáš Míka, KČT-Ing.Zdeněk Šišma, st.ten- Radek Uvízl,
lyž.-Jitka Rampasová, házená-ing.David Číhal, hor.-David Baroň

Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni : vol.-ing. Tomáš Remeš, malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera , ten-Tomáš Bartoň
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 3/2019.
Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá
– RP bere na vědomí,
2. Tajemník TJ - informoval o podání žádosti o rozšíření možnosti hradit cestovné hráčů a trenérů na tréninky a
odměny hráčů z příspěvku ML cestou našich zástupců v RM (Jiří Kohout, Mirko Spurník)
– RP bere na vědomí
3.

RP TJ –

projednala veškeré podklady pro VH a odsouhlasila veškeré návrhy a scénář VH.
– RP souhlasí bere na vědomí

4.

Předsedkyně oddílu lyžování – informovala o jednání s firmou Miloš Pavlat ve věci opravy elektroinstalace
v areálu Petříkova. Po prohlídce bude stanovena cena a termín realizace. RP bude předloženo
na příští RP.
– RP bere na vědomí

5.

Tajemník TJ – informoval přítomné předsedy, že kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví roku 2018.
Nebyly shledány žádné závady.
– RP bere na vědomí

6.

RP TJ - schválila rozdělení dotace z ČUS na údržbu areálů ve výši 50 tis.Kč
– RP schvaluje

7. Tajemník TJ – připomněl provádění revize trenérských a hráčských smluv a opětovně žádá jednotlivé předsedy
o dodání podkladů k jejich vypracování (předně kopaná).
– RP ukládá předsedům oddílů
8. RP TJ – odsouhlasila, že pokud Město Litovel požádá TJ o půjčku na dostavbu tenisových kurtů na Komárově,
TJ žádosti vyhoví a zapůjčí městu 1 mil.Kč se splatností 1 rok. Schválit musí VH
– RP souhlasí
9. RP TJ – schvaluje nákup nového počítače pro účetní TJ v ceně do 15 tis.Kč. Současný počítač již nevyhovuje
potřebám práce pro TJ.
– RP schvaluje
10. Tajemník TJ – informoval přítomné předsedy, že výsledky hospodaření jednotlivých oddílů si mohou předsedové
nebo pověření zástupci převzít kdykoliv na požádání v kanceláři TJ.
– RP bere na vědomí

11. Tajemník TJ - informoval o rezervaci termínu sálu hotelu Záložna na pořádání plesu TJ na 5.3.2021.
Zároveň je zamluvena skupina Fofrovanka. Vše je v náležitém předstihu a v případě nezájmu oddílů
je možno vše zrušit.
– RP bere na vědomí

Termín předání výkazů za květen 2019 nejpozději 7.června 2019 !!!
bez dodaného výkazu s podpisem předsedy nebudou odměny vyplaceny ani zpětně

!!!! 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

Rozdělení dotace ČUS/provoz a údrž. sport.zař./
2019
======================================================================

Házená hřiště

16.000,-

Kopaná S.A.

17.000,-

Volejbal hřiště

8.500,-

Tenisový areál

8.500,-

=====================================================================

CELKEM

50.000,-

Zpracoval:

Ing. Ladislav Sléha, tajemník TJ TATRAN LITOVEL, z.s.

Schválil:

RP TJ TATRAN LITOVEL, z.s. dne 30.5.2019

