
 

Zápis  č. 3/2020 – odesláno mailem 19.června 2020 

 

Ze schůze  RP TJ  TATRAN  LITOVEL,z.s.  dne 18.6. 2020  v17.00 hod.– hala ZŠ Vítězná                           
    
  

 Přítomni :    kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil, šachy-Martin Hampl,  st.ten-  Radek Uvízl,hor.-David Baroň    

                        házená-ing.Ladislav Sléha, lyž.-Jitka Rampasová, tenis- Tomáš Bartoň, kopaná-Pavel Pěruška    
                      KČT-Ing.Zdeněk Šišma 

Omluveni :  vol.-ing. Tomáš Remeš  

    Hosté :           

    Nepřítomni :          

 
 

1. Zahájení RP –  tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 2/2020. 

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

                                                                                                                                            – RP bere na vědomí, 

 
 

2. Tajemník TJ  -   informoval přítomné předsedy o termínu 25.6.2020, kdy se koná VH ČUS. Účast zajistí  

                           předseda TJ Kamil Axmann.  

                                                                     

                                                                                                                                            – RP ukládá a bere na vědomí                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.  RP TJ  –  odsouhlasila konání VH TJ v první polovině září, tajemník TJ dohodl termín 16.9.2020       

                                    

                                                                                                               – RP souhlasí a bere na vědomí  

 

4.  Předseda TJ –  informoval o stavu příprav stavby kuželny, projektová dokumentace byla uhrazena(XXX tis.Kč),      
                         momentálně jsou zajišťovány potřebné souhlasy k vyřízení stavebního povolení      

                             

                                                                                                                                     – RP bere na vědomí  

 

5.   RP TJ –  odsouhlasila pronájem pozemku od SŽDC u tenisového areálu Komárov, který sousedí s  tenisovým    

                 areálem pronajatým od ML a který již oddíl tenisu udržuje. Smlouva bude podepsána za předpokladu, 

                 že takto neučiní ML, které toto bude řešit v příštím týdnu. Podmínkou pronájmu bude bezúplatný    

                 pronájem se závazkem údržby pozemku a možností výstavby nového oplocení na náklady tenisového   

                 oddílu bez příspěvku TJ.     

                                                                                

                                                                                                                                             – RP schvaluje 
                                                                                                                                  

 

6.   RP TJ  -  vybrala pro realizaci rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu firmu XXXXXXXXX z Litovle, který  

                 předložil nabídku ve výši XXX tis.Kč. TJ získala na tuto akci dotaci od OK ve výši XXX tis.Kč  

                 Jelikož se jedná o majetek ML a akce přesahuje rámec běžné údržby, bude dofinancování zajištěno  

                 z příspěvku ML. Termín dokončení akce je 20.6.2021. Podpis smlouvy zajistí tajemník TJ           

                                                 

                                                                                                                                            – RP schvaluje a ukládá 

 

  

     
Termín předání výkazů  za červen 2020   nejpozději  6.července  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                           


