Zápis č. 6/2019 – odesláno mailem 6.listopadu 2019
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 31.10. 2019 v18.00 hod.– restaurace Za Školu
Přítomni : kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil, šachy-Martin Hampl, KČT-Ing.Zdeněk Šišma, st.ten- Radek Uvízl,
házená-ing.Ladislav Sléha, hor.-David Baroň, lyž.-Jitka Rampasová, malá kop,kop- ing. Alexandr Kučera

Omluveni :
Hosté :
Nepřítomni : vol.-ing. Tomáš Remeš,ten-Tomáš Bartoň
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 5/2019.
Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá
– RP bere na vědomí,
2. Tajemník TJ - informoval o schválení žádosti o rozšíření možnosti hradit cestovné hráčů a trenérů na
tréninky z příspěvku ML na dnešním zastupitelstvu ML
– RP bere na vědomí
3.

Tajemník TJ – informoval, že bude podávat žádosti o dotaci na rok 2020 na OK a MŠMT
– RP bere na vědomí

4.

Předseda TJ – informoval, že jedná s projektantem o ceně za vypracování projektové dokumentace na výstavbu
kuželny. Návrh přednese na další RP
– RP bere na vědomí

5.

Tajemník TJ – informoval přítomné předsedy, že dle informace z RM je vypracovaná projektová dokumentace
sportovní haly potřebná pro žádost o dotaci.
– RP bere na vědomí

6.

Tajemník TJ - informoval, že byla podána žádost na ML o příspěvek na činnost TJ na rok 2020.
3 mil.Kč na celoroční činnost TJ, 500 tis. Kč házená muži, 200 tis. Kč kopaná muži
– RP bere na vědomí

7. Tajemník TJ – připomněl provádění revize trenérských a hráčských smluv a opětovně žádá jednotlivé předsedy
o dodání podkladů k jejich vypracování. Bude vypracováno v kanceláři TJ a předáno k podpisu.
– RP ukládá předsedům oddílů
8. Tajemník TJ – informoval o podání vyúčtování příspěvku od ČUS.
– RP bere na vědomí
9. RP TJ – odsouhlasila nákup nové ledničky do kanceláře TJ v cenové relaci cca 5 tis.Kč
– RP schvaluje
10. Tajemník TJ – opětovně 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
Termín předání výkazů za říjen 2019 nejpozději 6.listopadu 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

