
ZÁPIS 
z valné hromady TJ Sokol Kerhartice 

 
Místo: Hospoda U Kačera 
Termín: 12.3.2007 od 18.30 hod. 
 
 
Počet zletilých členů TJ Sokol Kerhartice s právem hlasování ke dni konání valné hromady (dle 
zaslaných soupisů od jednotlivých složek)  … 99. 
 
Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno pouze 49 členů z celkového počtu pozvaných, tj. 
49,5%, valná hromada není usnášeníschopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později s 
počtem přítomných členů. Součástí zápisu je prezenční listina.  
Jako hosté se za Městský Úřad Ústí nad Orlicí valné hromady zúčastnil Mgr. Luboš Bauchel, 
místostarosta města Ústí nad Orlicí a za Župu Pippichovu Jana Svobodová. 
 
Program: 1. Zahájení a schválení jednacího řádu 
  2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
  3. Zpráva o činnosti za rok 2006 a plán činnosti na příští období 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Volby 
7. Rozprava 
8. Výsledky voleb 
9. Usnesení 
 - schválení zprávy výboru jednoty a hospodaření za rok 2006 
 - schválení plánu činnosti a rozpočet na rok 2007 
 - schválení zprávy kontrolní komise 
10. Závěr 

 
Valná hromada schválila jednohlasně jednací řád a zvolila komise v tomto složení: 
a)  Mandátová komise  … Ladislav Kalous (předseda), ing. Pavel Mikulecký, Jan Beneš 
b)  Návrhová komise  … Zuzana Strnadová (předseda), Dana Motlová, Tomáš Fišar 
c)  Volební komise  … ing. Vilém Fišer (předseda), Zdeněk Bubeníček, Jiří Faltys 
Zapisovatelem se stal Daniel Rössler. 
 
Zprávu o činnosti výboru a TJ včetně plánu na rok 2007 přednesl Daniel Rössler, zprávu o 
hospodaření za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007 předložil Oldřich Skalický. 
Zprávu o činnosti složky všestrannosti přednesla Zuzana Strnadová, za složku fotbalu Zdeněk 
Bubeníček a za volejbal Mgr. Zdeněk Duffek. 
Předseda kontrolní komise ing. Vilém Fišer předložil valné hromadě zprávu o kontrole. 
 
Valná hromada zvolila: 
- starostu Tělocvičné jednoty Sokol Kerhartice    br……Daniel Rössler……….. 
- náčelníka, náčelnici     br……Ondřej Kolář…..…….. 
- vzdělavatele     br……Pavel Motl  ………….. 
- předsedu odboru sportu    br……Mgr.Zdeněk Duffek….. 
- další členy výboru jednoty   ses…..ing. Hana Brodská…….. 

ses…..Hana Hanusová……….. 
ses…..Lenka Horníčková…….. 
ses…..Dana Motlová..……….. 
br……Karel Brodský.……….. 
br……ing.Pavel Mikulecký….. 



-     delegáty a vyslance na valnou hromadu Župy br……Daniel Rössler....…….. 
ses…...ing.Hana Brodská.…….. 
br……Ondřej Kolář………….. 

-      kontrolní komisi                                                 br……ing. Vilém Fišer……….. 
       ses…...Zuzana Strnadová…….. 
       br…….Ladislav Kalous………. 
 
Výsledky hlasování jsou v příloze a jsou nedílnou součástí zápis z valné hromady. 
 
 
V rozpravě vystoupila jako host Jana Svobodová, která oznámila nejbližší program jednání 
týkající se TJ Sokol Ústí nad Orlicí a Župy Pippichovy.  
Následně v rozpravě vystoupili M.Váně, T.Fišar, M.Motl, P.Teplý, kteří vyslovili podněty k 
technickému řešení oprav sokolovny (sprchy, luxfery, zatékání). Těmito podněty se bude zabývat 
nově zvolený výbor TJ a zvolená stavební komise. 
 
V závěru bylo odsouhlaseno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu. 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 12.3.2007. 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  Daniel Rössler    Starosta:  Daniel Rössler 
       Místostarosta: 
 
 
Předseda návrhové komise: Zuzana Strnadová Členové návrhové komise:  Dana Motlová 
                   Tomáš Fišar 
 
 
 
PŘÍLOHY: 
1. Prezenční listina 
2. Zpráva o činnosti výboru a TJ, vč. plánu na rok 2007 
3. Zprávy o činnosti (všestrannost, fotbal, volejbal) 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2006 a rozpočet pro rok 2007 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Výsledky hlasování 
7. Usnesení 
 
 
 
Rozdělovník: 
1x  složka všestrannosti 
1x  složka fotbalu 
1x  složka volejbalu 
1x  Župa Pippichova 
Originál do archivu TJ Sokol Kerhartice 


