
zÁpls
z valné hromadv T.J. Soko| Kerhartice

Místo: Hospoda U Kačera
Termín: 14.3.20||, od 18.00 hod. resp. 18.30.
Počet zletilých členů T'J. Sokol Kerhartice s právem hlasování ke dni konání valné hromady (dle
zaslaných soupisů odjednotlivých sloŽek) ... 103.
Valné hromadě je v okamŽiku zahájení přítomno pouze 26 členů z celkového počtu pozvaných, tj.
...25..yo, valná hromada není usnášeníschopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později s
počtem přítomných ělenů. Součástí zápisu je prezenční listina.
Z pozvaných hostů se za Župu Pippichovu p.Aliger omluvil.
Program: I , Zahájeni a schválení jednacího řádu

2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti za rok 20l0 a plán činnosti na příští období
4. Zpráva o hospodaření zarok20|0 a návrh rozpočtu na rok 20l I
5. Zpráva kontroIní komise
6. Rozprava
7. Usnesení

- schválení zprávy výborujednoý a hospodaření za rok 20l0
- schválení plánu činnosti a rozpočet na rok 20l l
- schvá|ení zprávy kontro|ní kolnise

8, Závěr
Valná hromada schválila jednohlasně jednací řád a zvolila komise v tomto složení:

Zapisovatelem se stal Daniel Rcissler.
Zprávu o činnosti výboru a TJ včetně plánu na rok 2010 přednesl Daniel Róssler, zprávu o
hospodařeni zarok20|0 a návrh rozpoětu na rok 20l1 předloŽi|aDana Motlová.
Zprávu o činnosti složky všestrannosti přednesl ondřej Kolář, za složku volejbalu Zdeněk Dutfek
a fotbalu Martin Brodský.
Členka kontrolní komise Zuzana Strnadová předložila valné hromadě zprávu.

Y závěru bylo odsouhlaseno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.
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