UsNEsENÍ

z Valné hromadv T.J. Sokol Kerhartice. konané dne 4.3.2013
Valná hromada
1.
a)
b)
c)
d)

Schvaluje:
účetnízávěrku za rok 20|2
zprála výboru o činnostia o hospodďení jednoty za uplynu|ý rok2012
zprávy o ěinnosti jednotliých sloŽek
plán činnostia rozpočetna rok 2013

2, Bere na vědomí:
a) zprávl o činnostitělocvičnéjednoty, odboru všestrannosti,fotbalu a volejbalu
b) zptávukontrolní komise

3. Uk|ádá:
a) Zajistit výběr členských známeknarok2}|4

odpovídá:
Termín:

vedoucísložek
31.12.2013

odpovídá:
Termín:

v'ýbor T.J., stavebníkomise

b) Zahájit osízenínovéhoparku za hřištěm

c) V případě přidělení dotacíprovéstvyurčtovtíní
odpovídá:
Termín:
d) Provádět kontrolu hospodďení
odpovídá:
Termín:
e) Navrhnout do předsednictvaŽupy br. Jana Duffka

odpovídá:
Termín:

31.12.2014

starosta,hospodař
dle smluv
kontrolní komise
pruběžně,do dalšíVH
starosta
ihned

4. Valná hromada zvolila:
(v závorce uveden výsledek hlasování oprávněných členůT.J. Sokol Kerhartice)
- Návrhovou komisi ve složení:předseda br Jan Duffek, br Tomáš Fišar' ses Lenka
Horníěková(30 pro z 30)
- Mandátovou komisi ve složení:předseda br ondřej Kolář, br Jan Belas, br Zdeněk Duffek
(30 pro z 30)
- Volební komisi ve sloŽení:předsedabr Vilém Fišer,br Jaroslav Strnad,br Zdeněk
Bubeníček(30 pro z 30)

jednoty Sokol Kerhartice br Daniel RÓssler(29pro' 1 se zdrže|z 30)
starostuTělocvičné
dalšíčlenyvýborujednoty
sesDanaMotlová (30pro z 30)
br Karel Hanus (30pro z 30)
br RomanSinger(30 pro z 30)
br ondřej Kolář (29 pto, I se zdtže|z30)
(30 pro z 30)
br PetrHorníček
br Jan Duffek (30 pro z 30)

-

vyslance na valnou hromadu Župy

-

delegáta na valnou hromadu Ž,py

-

kontrolní komisi

-

náhradníky do qýboru

-

náčelníka,náčelnici
vzdělavatele
předsedu odboru spor|u

br DanielRóssler(30pro z 30)
br ondřej Kolríř(30 pro z 30)
sesLenka Homíčková(30 pro z 30)
br Karel Hanus(30 pro z 30)
br JiříRoušavýml. (30pro z 30)
sesZlzana Stmadová(30 pro z 30)
sesVladimíraBeyerová(30pro z 30)
br. ZdeněkDuffek (30 pro z 30)
(30 pro z 30)
SesPavlaHorníčková
Br. PetrTeplý (30pro z 30)
(30 pro z 30)
sesLenkaHorníčková
(29
pro, I se zdrže|z30)
br Vlastimil Pirkl
br Milan Hanik (30 pro z 30)

5. Hlasuje o usnesení
Všichni přítomní(100%) souhlasís navrŽenýmusnesením.

V Ustínad orlicí dne4.3.20|3,

\g).

í-\

Zapisovatel:br Jan Duffek

Předseda návrhovékomise: br Jan Duffek
Členovénávrhovékomise:

b{A

p:**

br Tomášpi3u,.fuž
sesLenkaHornieffiía\*^\

br Daniel Róssler

\

