
Zápis ze zasedání valné hromady

spolku Sokol Lodenice se sídlem Lodenice 40, Mšecké Žehrovice, 270 64 Mšec,

ĚqlOtZlal, zapsaného ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 1540vedenou

Městským soudem v Praze

(dále jen ,,spolek"}

konané dne 10.7.ZOZ1,od ],7,00 hodin v Lodenici, za přítomnosti členů spolku uvedených

v prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada byla svolána výborem spolku dne 1. 6. ZOIL

Program zasedání VH:

1. Zahájení,volba předsedajícího VH

2. Předání Čestných uznání České unie sportu

3. Předání dárku jubilantům

Z. Schválení jednacího řádu a programu VH

3. Schválení volebního řádu, volba předsedajícího VH, volba ověřovatele zápisu

4. Volba komisí

5. Zpráva mandátové komise

6. Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

7. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2O20 a vrýsledek hospodaření za rok 2020

8. lpráva Revizní a kontrolní komise

9. Volba předsedy a členů v,ýkonného výboru

10. Volba předsedy a členů kontrolní komise

11. Diskuse

t2. 1práva návrhové komise a schválení usnesení

13. Závěr

Valná hromada se konala za dodržení všech nařízení vIády ČR ve vztahu k pandemii viru

Covid-19
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1. Zahájení

Valnou hromadu zahájil hospodář spolku Josef Libotovský, přivítal členy spolku i hosty

2. Volba předsedajícího VH

Předsedajícím VH byl zvolen předseda spolku Ladislav Náprstek ml.

3. Schválení jednacího řádu a programu VH

Jednací řád a program VH byl schválen bez připomínek - schváleno IOO%

4. Schválení volebního řádu, volba zapisovatele a volba ověřovatele zápisu

Volební řád VH byl schválen bez připomínek - schváleno IOa%

Zapisovatelem byl zvolen Josef Libotovský - schváleno - IOO%

Jako ověřovatel zápisu byl zvolen Jiří Kvirenc - schváleno -tOO%

5. Volba komisí

Byla zvolena mandátová komise ve složení:

předseda: lrena Jakšová

Členové: V]astimil Frolík, Václav Beránek

schváleno 7Oa%

Byla zvolena návrhová komise ve složení:

předseda: lrena Jakšová

Členové: Vlasťmil Frolík, Václav Beránek

schváleno 10OYo

Byla zvolena volební komise ve složení:

Předseda: Mgr. Antonín Lukavský

Členové: Mgr. Zdeňka Kvirencová, lvana Durdová

schváleno IOO%

6. Zpráva mandátové komise z 368 pozvaných je přítomno 109 členů, VH není usnášení

schopna. Po třiceti minutové přestávce pokračovala Valná hromada přítomných členů,

kdy je VH usnáŠení schopná, pokud PRO hlasuje minimálné50% přítomných členů

(stanovy č1.2.7,|, VH usnášení schopna v 17.30 hod.
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7.Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

VH schvaluje zprávu o činnosť za rok2O2Q

Hlasy pro: 109; Hlasy proti: 0; Zdržel/a se: 0

8. Zpráva o hospodaření spoIku za rok 202O a v,ýsledek hospodaření za rok 2020

VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2020 a výsledek hospodaření za rok 2020

Hlasy pro: 109; Hlasy proti: 0; Zdržel/a se:0

9. Volba předsedy a členů v,ýkonného v,ýboru

Předseda volební komise seznámiJ delegáty s kandidátem na předsedu a členy výkonného

výboru

- Předseda spolku Sokol Lodenice, spolek

Navržen: Ladislav Náprstek ml.

Volba (aklamací)

Hlasy pro: 109; Hlasy protil0; Zdržel/a se:0

- Hospodář spolku Sokol Lodenice, spolek

Navržen : Josef Libotovský

Volba (aklamací)

Hlasy pro: 109; HIasy proti: 0; Zdržel/a se: 0

_ Členové v,ýkonného v,ýboru.

Navrženi kandidáti:

Janoušek Zdeněk ml., Juna Miroslav, Ladislav Náprstek st., Pospíšil Dušan, Rubeš Milan,

Svěchotová Hedvika, Tichý Jiří

Volba (aklamací)

Hlasy pro: 109; Hlasy proti:0; Zdržel/a se:0

10. Volba předsedy a členů kontrolní komise

Předseda volební komise seznámil členy s kandidátem na předsedu a členy kontr. komise

- předseda kontrolní komise

Navržen: ing. Loskot Bohumil

Volba {aklamací)

Hlasy pro; 109; Hlasy proti: 0; Zdrže|a se:0
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- členové kontrolní komise_

Navrženi dva kandidáti;

Junová Dagmara, Kvirenc Jiří

Volba (aklamací)

HIasy pro: 109; Hlasy proti:0; Zdržel/a se:0

11. Diskuse

- Bocek Stanislav - stav komunikace ve vsi - připomínka směrovaná na starostku obce

- Libotovský Josef - stav členských příspěvků na rok ZOLL - vybráno 98,9Yo

- Náprstek Ladislav - pozvání na fotbalový turnaj - memoriál Jiřího Pošmourného

a Františka Šlalchrta

- obecná diskuse ke stavu akcí s ohledem na Covid-].9 a rozvolňováním opatření vlády ČR

t2. Zpráva návrhové komise

Návrh na usnesení z Valné hromady Sokol Lodenice, spolek, přednesla předsedkyně

návrhové komise lrena Jakšová

Přečteno a schváleno v 18,00 hodin, dne ].0. 7.zOZt

Návrh na usnesení byl přijat všemi přítomnými členy v počtu 109

Hlasy pro: 109; Hlasy proti:0; Zdržel/a se: 0

L3.Závěr

Předseda ukončil VH, rozloučil se se všemi přítomnými poděkoval za účast,

Zapsal: V Lodenici, dne ].0,7.20Zt

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40
270 64 Mšec

Ičo: 470 127B1 ls

V Lodenici, dne 1_0. 7. ?O21,


