
Datum: sobota, 2a. 6. 2O2O, 17,00 hodin

Místo: Sokolovna Lodenice

Přítamní: viz presenční listina uložená v archivu a účetníctví spolku, celkem 67 osob

valnú hromada:

Valnou hromadu zahájil předsedající VH Josef Libotovský

Přivítal hosty:

Za krajský výbor ČUS místopředsedkyni {renu Lehárovou

za obecní úřad starostku Romanu Metelkovou

Za SDH M. Žehrovice - Lodenice starostku LuciiTóthovou

3) Probéhla volba návrhové komise:

- Předseda Miloslav Líbrcajt

- Členové Jiří Kvirenc, Adam Bocek

Předání čestných uznání ČUS:

- JiříHencl

- JiříMaršál

- Jiří Kvirenc

- Milan Rubeš

Předání dárkorných balíčků u příležitosti životního jubilea:

- JiříMaršál

- Miluše Pochová

- Romana Juppová

- Josef Kesner

- Milan Rubeš

- Zdeňka Tůmová

- václav poch

- Eva Koubínová

- Josef Brejník

- Jiří Kvirenc

Zpráva předsedy spolku - četl předseda Ladislav Náprstek

Zpráva HC Lodenice - četl hospodář spolku Josef Libotovský
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8) Zprávao Hospodaření- četl hospodář spolku Josef Libotovský

9) Zpráva Reviznía kontrolní komise (RKK) spolku - četl předseda RKK ing, Bohumil Loskot

10) Rozprava ke zprávám a činnosti spolku

J. Libotovský - vyslovil spokojení s velkou účastí na VH

R. Metelková - poděkovala spolku za činnost, informovala o stadiu vývoje a

výstavby kanalizace v obci

l. Lehárová - vyslovila poděkování a spokojenost s činnostmi sportu, jejím

přáním by bylo víc sportovních činností na úkor společenských

J. Libotovský - informoval o příští volební Valné hromadě a záměru W
snížení počtu členů W a o možné změně systému voleb do W
A. Lukovský - zda změna volebního systému není podmíněna změnou

stanoV

l, Lehárová - plánovaná / případná změna není tak zásadní, že by se měnily

stanovy spolku, ale pokud je ve stanovách psaný počet členů W, a to náš

spolek má, potom musí za zákona dojít i ke změně stanov, stanovy

schvaluje Valná hromada spolku

A. Lukavský - pochválil informovanost prostřednictvím webouých stránek

spolku a vznesl dva dotazy- jestli by bylo možné na naše stránky umístit

stávajícíaktuální smlouvy spolku a zda by nebylo možné na stránky umístit

schránku, kde by se daly veřejnosti k dispozici podněty a připomínky

k činnosti spolku

Zápis schválil Výkonný výbor spolku v Lodenici, dne 4. 7,2020

Zápis zapsal: Josef ||botovský
Sokol Lodenice, spolek

Lodenice 40
270 64 Mšec

tčo: +zo l278t la


