USNESENÍ
zY a|néhromad T.J. Sokol Kerhartice konanédne 7.3.2016
Valná hromada
1.
a)
b)
c)
d)

Schvaluje:
učetnízávěrku za rok 2015
jednoty za uplynuly rok 20l5
zprávuvyboru o činnostia o hospodaŤení
zprávy o činnostijednotlivychsložek
plán činnostia rozpočetna rok 2016

2. Bere na vědomí:
jednoty, odboru všestrannosti,
fotbalu a volejbalu
a) zprávu o činnostitělocvičné
b) zprávu kontrolníkonrise

3. Ukládá:
a) Zajistitvyběr členskychznámek na rok2017
odpovídá:
Termín:
b) Zahájit osázenínovéhoparku za hŤištěm
odpovídá:
Termín:
vyričtování
provést
pridělení
dotací
pŤípadě
c) V
odpovídá:
|ermín:
d) Provádět kontrolu hospodaŤení
odpovídá:
fermín:
Zupy br. Jana DufÍka
e) Navrhnout do pŤedsednictva
odpovídá:
fermín:

vedoucí sloŽek

31.12.20r6

vybor T.J.' stavebníkomise
30.4.2017
starosta,hospodáŤ
dle smluv
kontrolníkomise
pr běŽně,do dalšíVH
starosta
ihned

4. Valná hromada zvolila:
T.J. Sokol Kerhartice)
(v závorce uvedenvysledek hlasováníoprávrrěnychčlenťl
m1.,
br Roman Singer,ses Lenka
- Návrhovou komisi ve sloŽení:pŤedseda
br Milan Hanik
(24 pro, 1 se zdrželz25)
Horníčková
KoláŤ'
br Jan Belas, ses Dana Motlová
- Mandátovoukomisi ve sloŽení:pŤedseda
ondŤej
br
(25 pro 225)
- Volebníkomisi ve složení:
predsedabr JaroslavStrnaď(25 pro Z25),br Zdeněk
Bubeníček(25 pro z25), br Pavel Bureš(25 pro z25)
br Daniel RÓssler sÍ.(24 pro,1 se zdrželz25)
starostuT. J. Sokol Kerhartice
br ondŤejKoláŤ(25 pro z25)
místostarostu
br Karel Hanus (24 pto,I se zdrže|z25)
jednatele
ses Dana Motlová (25 pro z 25)
dalšíčlenyvyborujednoty
br Roman Singer (25 pro z 25)
br Petr Horníček(25 pro z 25')
br Jan DufÍek(25 pro z25)

vyslancena valnou hromaduZupy
delegátana valnou hromadu Zupy
kontrolníkomisi

náhradníkydo vyboru

-

náčelníka,
náčelnici
vzdělavatele
pŤedseduodboru sportu

br Daniel Rossler st. (25 pro z 25)
br ondrej KoláŤ (25 pro z 25)
ses Lenka Horníčková(25 pro z 25)
br Karel Hanus (25 pro 225)
br Milan Kubovy (25 pro z 25)
sesZuzana Strnadovást. (25 pro z25)
br Jan Belas (25 pro z 25)
br Zdeněk Duffek m1.(25pro z25)
br Pavel Bureš(25 pro z 25)
br Dominik Martinec (25 pro z 25)
ses Lenka Horníčková(25 pro z 25)
br Martin Brodsky trrl.(25 pro 225)
br Milan Hanik ml. (25 pro 225)

5. Hlasuje o usnesení
(100%)souhlasís navrženymusnesením.
VšichnipŤítomní

V tjstínad orlicí dne 7 .3.20|6.
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Zapisovatel:br Milan Hanik ml.
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PŤedseda
návrhovékomise: br Milan Hanik ml.
Členovénávrhovékomise: br Roman Singer
ses Lenka Horníčk

Starosta:br Daniel Rossler st.
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