Zápis č. 2/2021 – odesláno mailem 14.října 2021
Ze schůze RP TJ TATRAN LITOVEL,z.s. dne 6.10. 2021 v18.15 hod.– klubovna ZŠ Vítězná
Přítomni : kuž-Kamil Axmann, flo.-Augusti Skládal, šachy-Martin Hampl, st.ten- Radek Uvízl,hor.-Vítězslav Špunda
házená-Mgr.Radovan Šimek, lyž.-Jitka Rampasová, tenis- Jiří Pinkava, kopaná-ing. Alexandr Kučera
KČT-Ing.Zdeněk Šišma,
Omluveni : vol.-ing. Tomáš Remeš

Hosté :
Nepřítomni :
1. Zahájení RP – tajemník -kontrola docházky, přivítání nových předsedů (členů RP)
2. Tajemník TJ - předal přítomným předsedům aktuální výsledky hospodaření oddílu a oznámil, že výkazy trenérů
budou odevzdány vždy do 7. dne následujícího měsíce. Pokud výkazy neobdrží nebude příslušnému
trenérovi odměna vyplacena, a to bez náhrady.
– RP bere na vědomí
– RP schvaluje
3.

RP TJ – schválila rozdělení dotace na údržbu areálů od NSA /rozdělení v příloze/
– RP schvaluje

4.

Tajemník TJ – informoval o podání nové žádosti o dotaci na stavbu kuželny.
– RP bere na vědomí

5.

RP TJ - odsouhlasila výši členských příspěvků na rok 2021. Každý oddíl uhradí minimálně 70% plánované výše
členských příspěvků roku 2021 (viz příloha)
– RP schvaluje

6.

Tajemník TJ - informoval přítomné předsedy o nutnosti aktualizace členské základny z důvodu podání žádosti o
dotaci od NSA „Můj klub“. Termín stanovil do 14.10.2021
– RP schvaluje
– RP bere na vědomí

7.

8.

Tajemník TJ - informoval o připravovaných dotacích od NSA a Olomouckého kraje na rok 2022. Jakmile budou
žádosti otevřeny, připraví tajemník žádosti a v termínu je podá. Žádosti budou podány ve stejné výši
jako pro rok 2021
– RP bere na vědomí
– RP schvaluje
RP TJ - odsouhlasila jednotlivé položky žádosti do rozpočtu města
a)
b)
c)
d)

Celoroční činnost
3.500.000,-Kč
Házená 1.liga, MINI CUP 2022
500.000,-Kč + 20.000,-Kč
Kopaná KP
200.000,-Kč
Dále oznámíme požadavek na nutnou generální rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště
a potřebu vybudování horolezecké stěny ( při výstavbě sportovní haly atd.)
Předběžné rozpočty budou dodány dodatečně.
– RP schvaluje
Termín předání výkazů za říjen 2021 nejpozději 7.listopadu 2021 !!!
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

