Zápis č. 4/2020 – odesláno mailem 30.září 2020
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 27.8. 2020 v18.00 hod.– hala ZŠ Vítězná
Přítomni : kuž-Kamil Axmann, flo.-Václav Stratil, šachy-Mgr.Tomáš Míka, st.ten- Radek Uvízl,hor.-David Baroň
házená-ing.Ladislav Sléha, lyž.-Lenka Zlámalíková, tenis- Tomáš Bartoň, kopaná-ing. Alexandr Kučera
KČT-Ing.Zdeněk Šišma
Omluveni : vol.-ing. Tomáš Remeš

Hosté :
Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník - docházka,zahájení schůze, kontrola zápisu č. 3/2020.
Platnost bodu č. 8 z RP č.1/2017 trvá
– RP bere na vědomí,
2. Tajemník TJ - informoval přítomné předsedy o přípravách Valné hromady a vyzval předsedy k případným dotazům
k zaslaným podkladům. Dotazy nebyly, takže příslušné informace budou prezentovány na VH TJ.
Dále byl schválen návrh, aby na VH TJ nebyly čteny zprávy o činnosti jednotlivých oddílů a odborů,
ale tyto byly zaslány k založení na e-mail tajemníka TJ.
– RP schvaluje a bere na vědomí
3.

RP TJ – odsouhlasila, že do programu VH TJ bude zařazen bod schválení konání plesu TJ v březnu 2021.
– RP schvaluje

4.

Předseda TJ – informoval o stavu příprav stavby kuželny.
– RP bere na vědomí

5.

RP TJ – odsouhlasila, že před podpisem oficiálně doručené nové smlouvy o pronájmu tenisových kurtů (původní
byla dne 17.7.2020 vypovězena k 1.9.2020 a do dnešního dne nebyla předána k podpisu), bude její obsah
nejprve projednán na RP a pak bude rozhodnuto o dalším postupu.
– RP schvaluje

6.

Tajemník TJ - informoval o podpisu smlouvy na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu s firmu Roman
Huličný z Litovle v souladu s nabídkou (nabídková cena 909 tis.Kč) a zároveň informoval o
průběhu prací.
– RP bere na vědomí

Termín předání výkazů za srpen 2020 nejpozději 6.září 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

