
ZAPIS
z valné hromadv T.J. Sokol Kerhartice

Místo: Hospoda U Kačera
Termín: |7.3.20|4 od 18.00 hod. resp. 18.30.
Počet zletilých členů T.J. Sokol Kerhartice s právem hlasování ke dni konání valné hromady (dle
zas|aných soupisů od jednotlivých složek) ... 78.
Valné hromadě je v okamŽiku zahájení přítomno pouze 24 č|eni z celkového počtu pozvaných, tj.
30,Jyo, valná hromada není usnášeníschopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později s
počtem přítomných členů. Součástí zápisu je prezenční listina.
Program: | . Zahájení a schválení jednacího řádu

2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti zarok20|3 a plán činnosti na příští období
4. Zpráva o hospodařen í za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 20 l 4
5. Schválení roční závěrky
6' Zpráva kontroIní komise
7. Rozprava
8. Usnesení

- schválení zprávy v.ýboru jednoty a hospodaření za rok 20l3
- schválení plánu činnosti a rozpočet na rok 20l4
- schválení zpráxry kontrolní komise

9. Závěr
Valná hromada schválila jednohlasně jednací řád a zvolila komise v tomto sloŽení:
- Návrhovou komisi ve složení: předseda Jan Duffek br Karel Hanus, br Petr Homíček
- Mandátovou komisi ve složení: předseda br ondřej Kolář br Martin Brodský, ses Dana

Motlová
Zapisovatelem se stal br Daniel RÓssler'
Zprávu o činnosti výboru a T.J. včetně plánu na rok 2013 přednesl br Daniel RÓssler, zptálu o
hospodařeni zarok20l3 a návrh rozpočtu na rok 2014 předloŽila ses Dana Motlová.
Zprávu o činnosti sloŽky všestrannosti přednesla ses Lenka Horníčková , za s|ožku volejbalu br
Milan Hanik a fotbalu br Martin Brodský.
Člen kontrolní komise br Jiří Roušavý předloŽil valné hromadě zprávu.

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

V Ústí nad orlicí dne I7.3.2OI4.

Zapisovatel: br Daniel Róssler Starosta: br Daniel Róssler

Místostarosta: br ondřei Kolář

{-d
Předseda návrhové komtse:

, { rL lenove navrnove Komlse:

pŘÍt-oHy:
l ' Prezenční listina
2. ZpÍávao činnosti výboru a T.J., vč. plánu na rok 2014
3. Zprávy o činnosti (všestrannost, fotbal, volejbal)
4' Zpráva o hospodaření za rok 2013 a rozpočet pro rok 2014
5' Zpráva kontrolní komise
6. Usnesení
Rozdělovník:
lx umístit na web pro všechny sloŽky
lx ZupaPippichova
orisinál do archivu T.J. Sokol Kerhartice
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