Usnesení :
Valná hromada Sokolské župv Havlíčkowkonaná dne 26.dubna 2013 schvaluie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
7

Předložený program jednání s doplněním, volbu komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozdělení dotací tušrur programu ltl. lV.a V. jednotám Sokol v roce 2a12
Čerpánírozpočtu roku2012

čerpánípříspěvků ze sletového fondu pro účastníkyxV. Všesokolského sletu
Uloženívolných prostředků vlastního jmění a rezervního fondu Župy na TV
HospodařeníŽupy, účetnízávěrku raku20'12
Přidělení zisku roku 2t12 ve výši 16.33í ,0í Kč do Rezervního fondu župy
Použitíprostředků na účtu38í Náklady přÍštíchobdobí ve výši 40. 213,00

Kč k nákupu

nové kancelářské a výpočetnítechniky kanceláře Župy

9. Návrh rozpočtu pro rok 20í3
í0. Zprávu kontrolní komise zarok2a12
í0. Volbu kontrolní komise na dalšívolební období
11.
12.

Volbu vystanců a náhradníka do Výboru

čos

Volbu vystanců, delegátů a náhradníka na 10. sjezd

čos

í3. Návrh zásad na rozdělováni dotací a příspěvků sdruŽeným tělocvičným jednotám
r Na běŽnou údrzbu a provoz sokoloven 5 -10 tis. Kč na provozovanou sokolovnu z prostředků
:

s přihlédnutím k aktivitě TJ, poitu členů,vyuŽití sokolovny a plnění povinností.
Zodpovídá předsednictvo Župy.
podle
stavu a hodnoty majetku, členské
Na opravy a údrŽbu majetku z prostředků k tomu urcených
základny, vyuŽití sokolovny, aktivity TJ a plnění povinností s ohledem na pňdělené prostředky, a to
jak přímo z Čos, tak i ze Župy, v předchozích
Zodpovídá předsednictvo Župy'
k tomu urÓených,

.

letech.

Podmínkou přidělení uvedených dotací a příspěvků je odebrání členských známek

ve výši počtu členůTJ.

14,

í5.

čos za

rok 20í3

Krácení všech příspěvků a dotací roku 2013 ve výši 50 o/o neomluveným Tělocvičným jednotám
Sokol, které se nezúčastnilyValné hromady Župy Havlíčkovykonané dne 26'dubna.2013.
Vnitřní směrnici c'1t2013 o výši náhrady činovníkůpfi nezbytném pouŽití soukromého vozidla ve
výši 3 Kč/ km bez ohledu na obsazení

Bere na vědomí : zprávu
zprávu
zprávu
zprávu

starostky Župy
o pňdělených grantech Župy na opravy
o XV. Všesokolském sletu
náčelnictva župy
zorávu odboru sportu

TVZza období 2oa3 -2a12

Valná hromada župv Havlíčkowukládá všem TělocvičnÝm iednotám Sokol:
faktury:

.
r

za p]yn, elektňnu, uhlí a ostatní větší provozní náklady
za oPraVY a údrŽbu neinvestiěního charakteru

z PV Župy, dbát na dodržování termínůa
ověřovatelé zápisu

:

po.Jq'umqb uvedených

a předávat je k informaci

r..ti

lng. Hana Horáková

Hedvika Šubertová
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Zapsala :Vlad'ka Fiedlerová Y'
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