
ZAPIS

z členské schůze Klubu biatlonu Letohrad p.s. ,
se sídlem Letohrad, Šedivská 839, IČ: 49317342, regisírovaného ve Veřejném rejsříku pod

spisovou znaČkou L 41153 vedené u Městského soudu v Praze

konanó dne l3. dubna 2018 v Letohradě

Zahájení členské schůze a organizační pokyny

Iednani zaháji| v 18:30 hodin předseda klubu Ing. Libor Vlček přivítáním všech přítomných.
Konstatoval, že členská schuze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. (dálejen Klub) dle stanovje usnášení
schopná, nebot'podle prezenční listinyjsou přítomni členové v počtu 48 z celkového počtu 90
pozvaných členů , což je vice než nadpoloviční většina pozvaných členů.

Volba orgánů členské schůze
Bylo konstatováno, že j sou splněny všechny formální a zítkonlé předpoklady pro konáni členské
schůze. Usneseni a volby členské schuzejsou platné, hlasujeJi pro ně více než 50% přítomných
členů, tj. 25 a více přítomných členů. Prezenční listina tvoří pfflohu č.1 tohoto zápisu.

Ing. Libor Vlček poté přistoupil k volbě orgánů ělenské schůze. Navrhl tyto členy do přislušných
orgánů:
předseda členské schůze Ing, Libor Vlček
zapisovatel Pavlína Jantačová
ověřovatel zápisu Mgr. Pavla Skácelíková

47 členů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasoviirrí.
Clenská schůze zvolila §to orgiiny členské schůze:
předseda členské schůze Ing. Libor Vlček
zapisovatel Pavlína Jantačová
ověřovatel zápisu Mgr. Pavla Skáce|íková

Schválení programu členské schůze
Ing. Libor Vlček předložil ke schváení program členské schůze:

| . zahájeni, volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu
2. schválení programu ělenské schůze
3. zpráva o činnosti za uplynulé období - L. Vlček
4. volba delegátů na Valnou hromadu ČSB, návrh členů Klubu do wýboru ČSB a komisí
5. plan činnosti na rok 2018 - V. Vávra
6. diskuze, různé
7. usnesení a závěr

Členská schůze schválila jednomyslně program členské schůze:

|, zahájeni, volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu
2. schválení programu členské schůze
3. zptáva o činncrsti za uplynulé období - L. Vlček
4. volba delegátů na Valnou hromadu ČSB, návrh členů Klubu do výboru ČSB a komisí
5. plárr činnosti na rok 2018 - V. Vávra
6. diskuze, ruzné
7. usnesení a závěr



Ovčření zápisu

Zapsal: pavlína Jantačová

Předseda členské schůze: Ing. Libor Vlček

Oi,ěři1: Mgr. Pavla Skácelíková ,/,z,,---y'"/" \___--l
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