TJ Sokol Mistřín, Mistřín 585, 696 04 Svatobořice – Mistřín, IČO 48842648

USNESENÍ
23. Valné hromady TJ Sokol Mistřín, konané dne 8. 11. 2015 na kuželně v Mistříně
Valná hromada TJ Sokol Mistřín za účasti 23 (tj. 88,46 %) účastníků s hlasem rozhodujícím
přijala na základě předložených zpráv a diskuse následující usnesení:
1. Valná hromada schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zapisovatele Bohuslava Nika,
ověřovatele zápisu Stanislava Poláška a Romana Macka,
volbu pracovního předsednictva ve složení Zbyněk Bábíček, Václav Luža, Jakub Cizler,
volbu mandátové komise ve složení Kateřina Lužová, Josef Blaha, Petr Khol,
program a jednací řád Valné hromady,
zprávu o činnosti VV TJ Sokol Mistřín, přednesenou Zbyňkem Bábíčkem, předsedou TJ,
zprávu o hospodaření TJ Sokol Mistřín, přednesenou Václavem Lužou, hospodářem TJ,
úpravu názvu spolku na TJ Sokol Mistřín z.s. a novelu stanov, přednesenou Zbyňkem
Bábíčkem, předsedou TJ,
i) členské příspěvky na rok 2016 pro členy starší 18 let 2000 Kč (2 x 1000 Kč), pro členy
mladší 18 let 600 Kč (2 x 300 Kč), splatnost příspěvků do 31. 5. 2016 za jarní část sezóny
resp. do 30. 11. 2016 za podzimní část sezóny.
2. Valná hromada potvrzuje
a) zvolení předsedy (statutární orgán spolku) Zbyňka Bábíčka, výkonného výboru ve složení
Zbyněk Bábíček, Václav Luža, Roman Macek a kontrolní komise ve složení Bohuslav
Niko (předseda KK), Kateřina Lužová, Jakub Cizler,
b) volbu členů výše uvedených orgánů spolku na období čtyř let.
3. Valná hromada bere na vědomí
zprávu mandátové komise o účasti členů s hlasem rozhodujícím na Valné hromadě,
přednesenou předsedkyní mandátové komise Kateřinou Lužovou.
4. Valná hromada ukládá výkonnému výboru
a) odeslat návrh na zápis změny údajů ve spolkovém rejstříku a znění nových stanov včetně
potřebných příloh příslušnému Krajskému soudu,
b) posoudit diskusní příspěvky přednesené na Valné hromadě a zaujmout k nim stanovisko,
c) organizačně připravit turnaj Mistrovství Jihomoravského kraje juniorek a seniorek, který
bude naše TJ pořádat 30. 1. 2016,
d) zpracovat aktuální přehled o členské základně spolku k 31. 12. 2015,
e) aktualizovat organizační změny v databázích ČUS a ČKA.
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5. Valná hromada zmocňuje výkonný výbor
provést ve své kompetenci formální úpravy stanov a na základě případné výzvy příslušného
Krajského soudu odstranit všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní
úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

Hlasování po projednání usnesení:
pro: 23

proti: 0

zdrželi se: 0

usnesení schváleno

……………………………
Zbyněk Bábíček
předseda TJ Sokol Mistřín
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