,
konané dne 21.března 2013

v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
Schůze zahájena v 16,00 hod.
Sestra Smejkalová
přivítala přítomné a zahájila schůzi věnovanou přípravě volební valné hromady Sokolské župy
Havlíčkovy.
•
•
•
•
•
•

Valná hromada se bude konat sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou na adrese
Doležalovo náměstí 528.
Občerstvení zajistí Sokol Žďár nad Sázavou na své náklady.
Cestovné uhradí župa na základě řádného vyúčtování ve výši 3 Kč/km při použití pouze jednoho
osobního automobilu na jednotu.
Počet vyslanců podle stavu členské základny se bude řídit klíčem :
do 100 členů - 1, 101-300 - 2, nad 300 – 3 bude uveden na návratce
Návratka bude obsahovat : jméno vyslance a náhradníka na vlanou hromadu,
případně schválený návrh člena TJ do PV župy a návrh člena TJ do KK župy.
Návratka a pozvánka níže uvedeného znění bude odeslána elektronicky na všechny TJ župy
s následujícím zněním programu nejpozději 21 dnů předem, tedy 5.dubna 2013.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

Zahájení
Schválení programu valné hromady
Volba komisí
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy :
- starostky župy
- hospodářky župy
schválení roční účetní závěrky – návrh na rozdělení zisku,
rozpočet rok 2014
- zpráva kontrolní komise
- župního náčelnictva
- odboru sportu
Návrh a volba KK župy
Návrh na :
vyslance do výboru ČOS
náhradníka vyslanců výboru ČOS
Návrh na :
vyslance na 10.sjezd ČOS
delegáty na 10.sjezd ČOS
náhradníky delegátů na 10.sjezd ČOS
Diskuse, návrhy na usnesení
Přestávka - občerstvení
Usnesení
Závěr

Po přestávce se sejde nový výbor župy k volbě starosty a předsednictva výboru župy.
Po volbě PV župy se uskuteční krátká schůzka PV k projednání aktuálních záležitostí.
•
•
•
•
•
•
•
•

Valná hromada by měla proběhnout věcně a důstojně, jako tomu bylo v uplynulých obdobích
Pozvání přijala starostka ČOS Ing. Hana Moučková
Následující schůze Výboru župy bude spojená s volbou předsednictva.
Volba bude tradičně navrhnuta jako veřejná.
Bude navrhnuto složení členů PV župy včetně odborných útvarů v počtu 13.
Kromě vzdělavatele br. Pecha se žádný z dosavadních členů PV župy nezřekl své kandidatury
do dalšího tříletého období. Vzhledem k tomu, že dosavadní složení PV župy bylo vyvážené a
členové již nabyly cenné zkušenosti, by bylo vhodné, aby se složení pokud možno neměnilo.
Je nutné zajistit ihned po ukončení valné hromady podpisy činovníků na evidenčním listu.
Rovněž tak je nutné ihned doplnit a podepsat patřičná oznámení o volbě vyslanců, delegátů a
náhradníků na 10. Sjezd ČOS
Jednohlasně schváleno

Zapsala Hedvika Šubertová

