Z;ápis zvalné hrcrmady

Zápiszvalnéhromady Tělocvičnéjednoty Sokol Zlatá Olešnice, konané dne

2. 3- 2013

v 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obce Z|atá OleŠnice.

Počet zletilých členůjednoty ke dni konání valné hromady 76.

Na valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 37 z|etilých členŮ z celkového
počtu pozvaných, tj. 48 Yo,va|náhromada je schopna usnášení.

valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složeníMarek Žatxa, Michaela Jakouběová a
Jaroslav Martinec. Návrhová komise určila ze svého středu předsedu Michaelu Jakouběovou.
Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Jana Ducháčková.

Valná hromada schválila program jednaní dle návrhu předloženéhovýborem jednoty

a

obsaženého v pozvánce takto:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva starosty

6.

Zprávanáčelnice
]. Z{tá:ta náěelníka
8. Zprávahospodařky
9. Zptávakontrolní komise
l0.Zpráva jednatelky
1 1. Volba starosty, místostarosty, jednatele a hospodaře
12. Volba ělenů kontrolní komise a ostatních členůvýboru
13. Volba vedoucího vleku a rolbařů
14. Volba delegátů na VH Jizerské župy
15. Rozšířeníživnosti
16. Diskuze
17. Usnesení
18. Závét
Poté byly předneseny zprávy:

1.

2.
3.
4.
5.

Zprávastarosty Miroslava Noska o činnosti sportovních oddílů.
Zprávanáčelnice Mgr. Marcely Kubíkovéo činnosti Aerobic teamu.
Zprávanáěelníka Jakuba Cerného o činnosti fotbalového oddílu.
Zprávahospodařky Michaely Jakouběové o hospodaření v roce2012.
Zptávajednatelky Mgr. Jany Ducháčkovéo lyžařskémareálu.

V diskuzi vystoupili
o starosta obce zlatá olešnice Jiří Čemý ml.

o
o

-

pochválil spolupráci, informoval o

konaných volejbalových turnajích v minulém roce.
dotaz na starostu o možnosti příspěvku obce na nové dresy
sestra Jarmila Bodová
Aerobic týmu.
Za SDH ZIatá Olešnice pronesl zdravici Jaroslav Martinec.

-

o

Pozdrav starostky Jizerské župy Miluše Řehákové.

Dalšízánnamv z pruběhu jednání:
Jednatelka Mgr. Jana Ducháčková vysvětlila
nutnost rozšířit živnost v oblasti tyžováni
o poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb (živnost vazaná).

o

Usnesení:

valná hromada
Schvaluje:

1.

lnráuu o hospodaření jednoty za uplynulý rok.
RozŠÍřeníŽivnosti v oblasti iyzouanio póskytovrání
tělovýchovných a sportovních
služeb.

?.
b,

2. Bere na vědomí:
a. Zprávu starosty,

b.

3.

Zprávy náčelnice, náčelníkaa jednatelky.

Ukládá:
a, Kontrolní komisi Provést kontrolu hospodařen
členskéschůze.

4.

í za

uplynulý rok do nejbližší

VaIná hromada zvolila:
starostu Tělocvičnéj ednoty sokol zlatá olešnice
br. Miroslava Noska,
b. místostarostu Tělocvičnéjednoty
sokol zlatá olešnice ses. Bc. Harru
Havlíčkovou,
jednatele
c.
Tělocvičnéjednoty Sokol Zlaté olešnice ses. Mgr.
Janu Ducháčkovou,
d. hospodáře Tělocvičnéjednoty sokol
zlaté olešnice ses. úichaelu Jakouběovou.
e. členy kontrolní komise Pavla Pekaře,
Hanu Ž;r";";;B;. ú;ň; i;;#;,
f. dalŠÍČlenY výboru jednoty Simonu Valtrovou,lirirr"
č.#ho st. a Ing. Jana žantu.
(}
delegáty na VH Jizerské župy Miroslava Noska,
b,
Jarmilu Bodovou a Mgr. Janu
Ducháčkovou.
a.

5.

Bere na vědomí volbu:
náčelníkabr. Jakuba Černéhoa náčelnici ses.
Mgr. Marcelu Kubíkovou,
b. vedoucího vleku vladislava Moudrého,
c. strojníka vleku Jiřího Ducháčka ml.,
d. rolbaře Richarda Wiehla st. a lng. Marka
Žantu.
a.

Ye

Zlaté Olešnici, dne 2. 3. 2013

Zapisovatel:
Mgr. Jana Ducháčková
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předseda návrhové
komise:

Michaela Jakouběová
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členovénávrhové komise:
Marek Žanta, Jaroslav Martinec
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