
ZAPIS
z valné hromadv T.J. Sokol Kerhartice

Místo: Hospoda U Kačera
Termín: 5.3.2012 od 18.00 hod. resp. 18.30.
Počet zletilých členů T.J. Sokol Kerhartice s právem hlasovrání ke dni konrání valné hromady (dle
zaslaných soupisů od jednotliqých složek) 105.
Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno po|lze 28 členů z celkového počtu pozvaných, tj.
26,66Yo,va|ná hromada není usnášeníschopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později s
počtem přítomných členů. Součástí zápisu je prezenční listina.
Zpozvaných hostů se zaŽupuPippichovu p.Aliger omluvil. Za Město Ústí nad orlicí se zúčastnil
p.Luboš Báuchel.
Program: |. Zahájeni a schválení jednacího řádu

2. Volba mandátové a náwhové komise
3. Zpráva o činnosti zarok2Dll a plán činnosti na příští období
4. Zpráva o hospodařeni zarok2D|| a náwh rozpočtu na rok 2012
5. Schválení roční závěrky
6' Zpráva kontrolní komise
7. Rozprava
8. Usnesení

. schválení Zpráw výboru j ednoty a hospodďeni za rok 20 | |

. schválení plánu činnosti a rozpočet narok20|2
- schválení zpráw konÍolní komise

9. Závěr
Valná hromada schválila jednohlasně jednací Íéd azvo|i|a komise v tomto sloŽení:
a) Mandátovákomise ses.Dana Motlová. br.Zdeněk Duffek. br.Jan Belas
b) Náwhová komise br.ondřej Kolář, br.Karel Hanus, br.Jan Duffek
Zapisovatelem se stal br.Daniel Rrissler.
Zprávu o činnosti výboru a T.J. včetně plránu na rok 2011 přednesl br.Daniel RÓssler' zprávuo
hospodďeni zarok20|1 a návrh rozpočtu na rok 20|2 před|oŽila ses.Dana Motlová.
Zprálu o činnosti složky všestrannosti přednesla ses.Lenka Homíěková , za složku volejbalu
br.Zdeněk Duffek a fotbalu br.Karel Hanus.
Předseda kontrolní komise br.Vilém Fišer předložil valné hromadě zprávu.

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

V Ústí nad orlicí dne 5,3.20t2.

Zapisovatel: br.Daniel RÓssler7 ^
úD(()

Předseda návrhové komise: Členové návrhové
br.Karel Hanus
br.Jan Duffek

( (

2' Zprávao činnosti výboru a T.J., vě. planu na rok 2012
3. Zprávy o činnosti (všestrannost, fotbal, volejbal)
4' Zprávao hospodaření zarok2011 a rozpočet pro rok20|2
5. Zpráva kontrolní komise
6, Usnesení

Rozdělovník:
lx umístit na web pro všechny složk1
|x Župa Pippichova
orieiná| do archivu T.J. Sokol Kerhartice
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br. ondřej Koláě--{+*-S
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l. Prezenční listina


