Zápis č. 2/2020 – odesláno mailem 17.června 2020
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 6.5. 2020 v17.00 hod.– hala ZŠ Vítězná
Přítomni : kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil, šachy-Mgr.Tomáš Míka, st.ten- Radek Uvízl,
házená-ing.David Číhal, lyž.-Jitka Rampasová, tenis- Tomáš Bartoň, kopaná-ing. Alexandr Kučera

Omluveni : hor.-David Baroň, vol.-ing. Tomáš Remeš, KČT-Ing.Zdeněk Šišma
Hosté :
Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 7/2019.
Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá
– RP bere na vědomí,
2. Tajemník TJ - informoval přítomné předsedy o termínu 11.5.2020, od kterého je možnost trénovat v hale a
tělocvičnách za dodržení vládou stanovených opatřeních.
– RP bere na vědomí
3.

Tajemník TJ – informoval, že bývalý nájemce restaurace Gol pan Schimke doplatil dluh na nájmu.
– RP bere na vědomí

4.

RP TJ – odsouhlasila rozdělení dotací od OK, MŠMT a ČUS na rok 2020 na jednotlivé oddíly
(bylo zasláno e-mailem)
– RP schvaluje

5.

RP TJ – odsouhlasila nové rozdělení příspěvku od města Litovel po krácení z důvodu výpadku příjmů z Rozpočtu
města Litovle z důvodu epidemie COVID-19 (bude zasláno e-mailem)
– RP schvaluje

6.

Tajemník TJ - navrhl konání VH TJ na měsíc září 2020 z důvodu epidemie COVID-19 a následných vládních
opatření. Termín bude upřesněn po zjištění možností pronájmu potřebných prostor.
– RP souhlasí

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. Předseda TJ – informoval o vypracování projektové dokumentace na Kuželnu. Nyní se zajišťují potřebná povolení
pro stavební povolení
– RP bere na vědomí
9. RP TJ – odsouhlasila přijetí dotace ve výši XXX tis.Kč na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu. Další postup
bude řešen po podpisu smlouvy a jednání s vedením města Litovle na příští RP.
– RP schvaluje a ukládá tajemníkovi
Termín předání výkazů za květen 2020 nejpozději 6.června 2020 !!!
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

