
zÁprs
z valné hromady T.J. Sokol Kerhartice

Místo: Hospoda U Kačera
Termín: 16.3.2015 od 18.00 hod. resp. 18.30.
Poěet zletilých členů T.J. Sokol Kerhartice s právem hlasování ke dni konání valné hromady (dle
zaslaných soupisů od jednotlivých složek) 68.
Valné hromadě je v okamžIkuzahájení přítomno pouze 18 členů z celkového počtu pozvaných,tj.
26,50Á, va|ná hromada není usnášeníschopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později s
počtem přítomných členů. Součástí zápisu je prezenění listina.
Program: 1, Zahájeni a schváleníjednacího řádu

2. Volba mandátové a náwhové komise
3 , Zpráva o činrrosti za rok2074 a plán činnosti na příští období
4. Zpráva o hospodařenízarok20|4 a náwh rozpočtu na rok 2015
5. Schválení roční závěrky
6. Zpráva kontrolní komise
7. Rozprava
8. Usnesení

. schválení zpráw ýboru jednoty a hospodařeúzarok2014
- schválení plánu činnosti a rozpočet na rok 20l5
- schválení Zpráw kontrolní komise

9. Závěr
Valná hromada schválila j ednohlasně j ednací Ťáď a zvolila komise v tomto sloŽení:
- Návrhovou komisi ve složení: předseda Jan Duffek br Karel Hanus, br Petr Horníček
- Mandátovou komisi ve složení: předseda br ondřej Kolái br Jan Belas, ses Dana Motlová
Zapisovatelem se stal br Daniel RÓssler.
Zptávu o činnosti výboru a T.J. včetně plánu na rok 2014 pŤednesl br Daniel RÓssler, zprávu o
hospodařeni zarok20I4 anávrh rozpočtu na rok 2015 předloŽila ses Dana Motlová.
Zprálu o činnosti složky všestrannosti přednesla ses Lenka Horníčková, za složkuvolejbalu br
Milan Hanik a fotbalu br Petr Teplý.
Předsedkyně kontrolní komise ses Zuzana Strnadová předložila valné hromadě zptávu.

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

V Ústí nad orlicí dne 16.3.2015.

Zapisovatel: br Daniel RÓssler Starosta: br Daniel Róssler i-Ú)
Místostarosta: br ondřei Kolář

Předseda návrhové komise:

x ,ulenove navrnove Komrse:

pŘÍr-oHy:
1' Prezenční listina
2' Zprávao činnosti výboru a T.J., vč. planu na rok 20l5
3. Zprávy o ěinnosti (všestrannos| fotbď' volejbal)
4. Zpráv a o hospodďení za rok 2014 a rozpočet pro rok 20l 5
5. Zprávakontrolníkomise
6. Usneseni
Rozdělovník:
lx umístit na web pro všechny složky
lx ŽupaPippichova
originál do archivu T.J. Sokol Kerhartice


