ZÁPIS č. 3/2007

dne: 5.3.2007

z MIMOŘÁDNÉHO jednání VÝBORU TJ SOKOL
KERHARTICE

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), ing.Vladimír Ent (EN),
Lenka Horníčková (HL), Petr Horníček (HP), Daniel Rössler (RO), Jaroslav Strnad (ST)
Omluveni: Zdeněk Bubeníček (BU), Oldřich Skalický (SK),
Nepřítomni: Jana Fišerová (FJ)
Přítomni za kontrolní komisi: ing. Vilém Fišer (FI)
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger
Záležitosti – usnesení

TERMÍN

ZAJISTÍ

Valná hromada:
Termín konání … 12.3.2006 v 18.30 hodin
Místo … Pivnice u Kačera (zajištěno u J.Kačera)
Na základě požadavku návrhové komise se sešel výbor k
projednání přípravy valné hromady a volby orgánů TJ.
Výbor učinil tyto závěry:
1. Bylo konstatováno, že VH byla řádně svolána, vč. zaslání
pozvánek hostům.
2. Byl schválen jednací řád VH
3. Byly schváleny tyto změny navrženého volebního řádu:
Odst. 2 b) volba pouze náčelníka, resp. náčelnice, tedy
pouze jedna funkce
Odst. 3) tento bod bude doplněn takto:
"Parita tří základnísložek TJ bude dodržena i u volených
funkcí takto:
vzdělavatel - kandidát za složku fotbalu
předseda odboru sportu - kandidát za složku volejbal
náčelník/ce - kandidát za složku všestrannosti
Kandidáta na starostu může podat každá ze složek TJ.
Odst. 7) nový odstavec v tomto znění:
"Všechna hlasování, pokud nebude valnou hromadou
stanoveno jinak se prování veřejným hlasováním. V
případě více než jednoho kandidáta na volenou funkci
bude použito tajné hlasování."
4. Výbor na základě předložených návrhů složky všestrannosti
a volejbalu odsouhlasil návrh kandidátky pro volbu takto:
a) starosta … Ondřej Kolář (všestrannost)
b) výbor
… Dana Motlová (všestrannost)
Lenka Horníčková (všestrannost)
Jaroslav Strnad (volejbal)
Daniel Rössler (volejbal)
……………… (fotbal)
……………… (fotbal)
c) náčelník/ce … Petr Horníček (všestrannost)
d) předseda odboru sportu … Mgr. Zdeněk Duffek (volejbal)
e) vzdělavatel . …
(fotbal)
Kandidátka výboru bude doplněna o kandidáty za fotbal
nejpozději do čtvrtka 8.3.2007 a nahlášena Z.Duffkovi k
přípravě kandidátní listiny a volebních lístků.

8.3.

SA

Úkoly stanovené pro úspěšné uskutečnění valné hromady:
- doplnit kandidátku výboru
- upravit volební řád a společně s jednacím řádem a
informací o možnosti dalších návrhů do voleb zveřejnit ve
skříňce TJ a v hospodě "U Kačera"
- připravit usnesení z VH
Na VH je třeba připravit následující podklady, které
přednesou:
- úvodní slovo, zpráva o činnosti TJ, organizace VH
- zpráva o hospodaření TJ
- rozpočet 2007
- zpráva o činnosti jednotlivých složek TJ
- zpráva kontrolní komise

7.3.
12.3.

DU,RO
BU

SA
SK
SK
HO,DU,FJ,BU

kontr.komise

Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
Zápis z jednání obdrží každý člen výboru, náčelník, vzdělavatel, předseda výboru sportu a
na vědomí každý člen revizní komise elektronickou formou (e-mail), 1x kopie je vytištěna a
po podpisu zapisovatele a předsedy založena do listin jednoty.
Zapsal : Daniel Rössler
dne 6.3.2007

