zÁprs

z va|néhromadv T.J. Sokol Kerhartice

Místo: Hospoda U Kačera
Termín: 15.3.2010od 18.30hod.
Početzletilých členůTJ Sokol Kerhartice s právem hlasováníke dni konání valné hromady (dle
zaslanýchsoupisůod jednotlivýchsloŽek)
I 10.
Valné hromaděje v okamŽiku zahájenípřítomnopouze 28 členůz celkovéhopočtupozvaných,d.
proto se koná valná hromada o 30 minut později s
25,5yo' valná hromada není usnášeníschopná,
počtempřítomnýchčlenů'Součástízápisu je prezenční
listina.
Jako hostése za Městský Uřad Ustí nad orlicí valné hromady zúčastnilMgr. Luboš Báuchel,
místostarostaměsta Ustí nad orlicí azaZupu l,ippichovu Miroslav I,epduškas manŽelkou.
Program:

jednacíhořádu
|. Zahájenía schvá|ení
2. Volba mandátové.
návrhovéa volebníkornise
3. Zpráva o činnostizarok2009 a plán činnostina příští
období
4 . Zpráva o hospodařeniza rok 2009 a návrh rozpočtuna rok 20 l 0
5, Zpráva kontro|níkomise
6. Volby
7. Rozprava
8. Výsledky voleb
9. Usnesení
. schválenízprávy výborujednotya hospodaření
za rok 2009
- schváleníplánu činnostia rozpočetna rok 20l0
- schválenizprávy kontrolníkornise
|0,Závěr

Valná hromadaschválilajednoh|asnějednacířád a zvolila komise v tomto složení:
a) Mandátovákomise
I,enka Florníčková(předseda),VlastimilPirkl, Dana Motlová
b) Návrhová komise
Jan Dufťek(předseda),ondřej Kolář, Martin Váně
c) V<llebníkomise
Hana l{atrusová(předseda).Pavel Mikulecký. .ÍanBeneŠ
Zapisovatelemse stal Daniel RÓssler.
.I'J
7,právuo čirrnostivýboru a
včetněplánu na rok 2007-2009přednesl Daniel Róssler. zprávu o
hospodařenizarok2009 a návrh rozpočtuna rok 2010 předložilaDana Motlová.
Zprávu crčinnostisloŽky všestrannostipřednesl přeclsedaodboru SportuZdeněk Duffbk.
Předseda kontrcllníkomise ing. Vilém FišerpředloŽ1|va|néhromadězprávu o kontrole' kterou za
něho z důvodunemoci přednesl místostarosta
onclřej Kolář.
Valnou hromadou byli zvoleni:
- starosta.I.ělocvičné
jednoty Sokol Kerhartice
- rráčelnice
- vzdělavatel
- pře<lseda
odboruspottu
- dalŠíčlenouvé
výborujednoty

br Daniel RÓssler
ses Lenka řIomíčková
br Martin Váně
br Zdeněk DuÍťek
ses DanaMotlová
br Karel Hanus
br.l.ornášFišar
br ondřej Kolář
br Petr [{orrríček
br Jan Duffěk

vyslanec na valnou hromaduŽupy
delegát na valnou hromadu Župy
kontrolníkomise

náhradnícido výboru

br Daniel R<issler
br ondřej Kolář
ses Lenka Horníčková
br Karel Hanus
br Vilém Fišer
ses Zuzana Strnadová
ses Vladimíra Beyerová
ses Hana Hanusová
br Pavel Mikulecký
br Jan Beneš

Výsledky hlasováníj sou v pÍi|ozea j sou nedílnousoučástízápis z valnéhromady.
V rozpravě vystoupil jako host Mgr' Luboš Báuchel, který valnou hromadu seznámil s návrhem
rozdělenídotacíMěsta Ustí nad orlicí a přiblíŽil rozpočetměsta. Za Župu rrystoupilbr Miroslav
Lepduška' který oznámil nejbližšíprogram jednání týkajícíse Župy Pippichovy a poskytl další
informace.
Následně v rozpravě došlo k hlasováník žádostimanželůVoleských o vykácení čtyřechstromů
lemujícíchplot kolem h|avní silnice na zahradéhospody' Na dotaz ''Souhlasítes vykácením
čtyřechstromůrostoucíchna zahraděhospody lemujícíchplot s hlavní silnicí?'' vyjádřila valná
hromada28 hlasy odmítavéstanovisko.Tímtopodnětemse bude zabývatnově zvolený výbor TJ.
Y závěru bylo odsouhlasenousnesení,kteréje nedílnousoučástízápisu.
v ťlstinad orlicí dne 15'3'2010.

Zapisovatel:

(I J , L ; 1/,

Starosta:

l'--u4

Místostarosta:
Předsedanávrhovékomise:

návrhovékomise:
Členové

PRILOHY:
1. Prezenční
listina
2. Zpráva o činnostivýboru a TJ, vč.plánu na rok 2010
3. Zprávy o činnosti(všestrannost'
fotbal,volejbal)
4' Zpráva o hospodařeniza rok 2009 a rozpočetpro rok 2010
5. Zpráva kontrolníkomise
6. Výsledky hlasování
1. Usnesení
Rozdělovník:
l x sloŽkavšestrannosti
lx sloŽkaÍbtba|u
l x s l o Ž k av o l e j b a l u
Ix ŽupaPippichova
originál do archivuTJ Sokol Kerhartice

