
ZAPIS ZJEDNANIVYBORU
TJ Sokol Lesnice, z. s.

Datum ! mlšto jednání: 14.01.201E, tÉšnice, Hostinec ,,Pod Trlinoť'.
svolav.tel! lng.Jiří smrček s€kre!ář výboru TJ Sokol Lesnice. z. s.
Účá3t: ln8, Jiři Smrč€k seketáí TJ. Karel Polách hospodář TJ, Jiři vepřek předseda vodáckého oddíl\ Petr Zloch

předseda volejbalového a tenisového oddílu.
om|oY€n! Miloš Jurčiček, pfudseda TJ - omluven - nemoc
Host Ing. Juíqi chovanec , člen připravného \.ýboru badmintonového oddílu

Průběh jedntiní:
A. Zahájení:

Zahájení provedl v l9:30 hodin sekíet|iř TJ ing. Jiří Smrček. Přivítal přítomné, nawhnul program jednfuí
a vzhl€dem k nepřítoíínosti předsedy TJ řídil j€dnáni.

Zapisovatelem ápisu byl určéít Karel Polách. ověřoÝatelé Jiří vepřek a Petr zloch.
B. Body progřaílu:

1. sekretář přednesl ná!Ťh, aby po dobu vážné nemoci předsedy TJ * statutámího ástupce byl pověřen řízenim
oIganizscc TJ sokol Lesnicc, z.s. dl§ stanov TJ odstavo€ III a PodPisoYého řádu č1.2 a č1.3 odstavec 4.
Výsledek hlasovrfuí: PRo: 3, PROTI: 0, ZDRZELI SE: l.

2, seketář předne§l zpnávu o kontrole ápisu z minuléhojednání| všechny body byly splněny nebojsou průběžně
plněny.
výbor bere zpnivu na vědomi b€z připomínek,

3. Hospodóř přednesl spró\u o prúběhu invenfur k 31.12.2017 a předběžnoB zpráW o hospodařní TJ v roce 20l7.
výbor beťe tyto zprávy na vědomí. obě zprávy budou bodemjednání členské schůze.

4. Předs€dovéjednotli!.ých oddílů př€dnesli zpníW o činnosti oddílů v roce 20l7 a plán činnosti v roce 20l8.
zpráva bude bodemjednání ělenské schůze,

5. SÉvající předs€da vodáckého oddílu přednesl informaci, žé v tomto oddíle dojde ve vedenl ke kÁdroqýrn
změnárn a předb,ěžně s€ jedná i o osamostatněni tohoto oddílu. o dalším po§tupu bude oddíl infoímován a bude
s ním jednáno. za TJ byl jedniním váledem ke malosti předpisů pověřen hospodái.

5. Ing. Juraj Chovanec přednesl ádo§t přípravného yýboru nově ustanoveného badmintonového oddilu o přljaí do
TJ sokol Lesnice, z. s.
Výsledek hla§ování: PRo: 4, PRoTI: 0, ZDRŽELI sE: 0.
Výbor na!Ťhne následující členské schůzi přúetí badmintonového oddílu do TJ, Polách informoval předsedy
oddílu o nuhých administrativních úkonech nutných k přijetí.

C. ZÁvér
Předsedající ing, Jiří sínrček sekretriř TJ sokol l,€snice, z,
TJ sokol L€snice, z. §. a v 2l:00 dbor ukončil,

s. poděkoval přitoínným za úča§t najednáni výboru

zap§rl| Karel Polúch Drtum a podpi§: 14.01.2018

Zípis ověřil: Jiří Vepřek Ditum s podDis: 14.01.2018

zápi9 ověřil| Petř zloch Datum a podpi§: 14.01.2018


