Zápis z jednání Valné hromady tělovýchovné jednoty Baník Meziboří – 26. června 2006
Počet členů s hlasem volebním je předseda a počet členů dle rozpisu:

Časový harmonogram

:

17.00 – 17.15 hodin
17.15 hodin

prezentace delegátů
jednání VH TJ

Delegace:
Počty delegátů (klíč 1/30) z jednotlivých oddílů, odborů a organizací jsou určeny dle stanov
TJ Baník Meziboří.
Program jednání:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba pracovního předsednictva VH – p. Malý,
•

•

• Volba mandátová komise.
předseda: p. Semenešín
členové: p. Hofman, p. Titlbach
kdo je:
pro 17 zdržel se 0

proti 0

• Volba návrhová komise.
předseda: p. Půža
členové: p. Panocha, p. Herink
kdo je:
pro 17
zdržel se 0

proti 0

3. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
návrh na zapisovatele a ověřovatele: p.Kondr, p.Jaňovka
kdo je:
pro 17 zdržel se 0
proti 0
4. Zpráva mandátové komise
Z pozvaných 29. delegátů je přítomno 17. delegátů, což je nadpoloviční většina a VH
je usnášení schopná.
5. Schválení programu VH
kdo je:
pro 17

zdržel se 0

proti 0

6. Zpráva předsedy od minulé VH
7. Schválení kooptace do VV TJ Baník p. M. Kondra
kdo je:

pro 16 zdržel se 1

proti 0

8. Odstoupení předsedy a volba předsedy TJ Baník . (počet hlasů : změna ze 17. na
16.)

•
•

•
•

kdo je:
•

•

přestávka pro návrhy jen jeden návrh p. Herink
odsouhlasení jestli dnešní volby můžou být aklamací
pro 14 zdržel se 1

proti 1

volba předsedy TJ

kdo je: pro 12 zdržel se 4
proti 0
Na základě výsledku se p. Herink vzdal předsedávání. Volba předsedy odložena na
září. Návrhy na předsedu do konce srpna. Odešlou předsedové oddílů na email
prcek24@seznam.cz.
9. Vzdání se člena VV TJ Baník pí. Mrázkovou
10. Volba členů VV za p. Mertlíka, pí. Mrázkovo
•

• přestávka pro návrhy : dle pořadí návrhů 1) p. Prokop 2) p. Jaňovka 3)
p.Malý

volba člena VV TJ :
p. Malý
pro 16 zdržel se 0 proti 0 …… ZVOLEN
( počet hlasů pro volby se zvýšil o jeden ze 16. na 17.)
p. Jaňovka pro 7 zdržel se 1 proti 8
…… NEZVOLEN
p. Prokop pro 6 zdržel se 0 proti 11 …… NEZVOLEN
11. Dovolba jednoho kandidáta do VV TJ Baník
• • přestávka pro návrhy : dle pořadí návrhů 1) p. Panda 2) p. Herink
p. Herink
pro 11 zdržel se 1 proti 5
…… ZVOLEN
p. Panocha pro 5zdržel se 2 proti 10
…… NEZVOLEN
12. Dovolba kontrolní komise za p. Herinka
• • přestávka pro návrhy : dle pořadí návrhů 1) p. Panda 2) p. Prokop
p. Prokop pro 8 zdržel se 1 proti 8
…… NEZVOLEN
p. Panocha pro 8 zdržel se 1 proti 4
…… ZVOLEN
13. Schválení ukončení technické sekce od 1.7.06
kdo je:

pro 16 zdržel se 0

14. Návrh odměn
za ½ roku 2006 ( výše je po zdanění)
pí Mrázková
15 000,- Kč
kdo je: pro 16 zdržel se 1
p. Mertlík

5 000,- Kč

proti 0

proti 1

kdo je:
p. Malý
kdo je:

pro 12 zdržel se 0
proti 5
10 000,- Kč
pro 16 zdržel se 1
proti 0

Usnesení : další jednání valné hromady TJ Baník se bude konat 21.9.2006. Tato
jednání bude volit předsedu TJ Baník . Návrhy zašlou předsedové oddílů do
31.8.2006 na adresu prcek24@seznam.cz.
15. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení členské schůze
kdo je:

pro 17 zdržel se 0

proti 0

16. Závěr

.......................................................……............
ověřovatelé zápisu
Jaňovka Milan a Kondr Milan

....................................
schválil
Tomáš Herink

