Zápis z členskéschůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s., konané dne
31.8.2019 v Letohradě
Zahájení členskéschůze a organizačnípokyny
Jednání zahájll v 10:30 hodin předseda klubu Ing, Libor Vlček přivítáním všech přítomných.
Konstatoval, že členská schůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. (dále jen Klub) d|e stanov je usnášení
schopná, neboť podle prezenční listinyjsou přítomni členovév počtu 28 z celkového počh,t 53
pozvaných členů,což je více než nadpolovičnívětšina pozvaných členů.

Volba orgánů členskéschůze
formální a zákorrné předpoklady pro konání členské
jsou
platné, hlasujeJi pro ně více než 50% přítomných
schůze. Usnesení a volby členskéschůze
členů,tj. l5 a více přítomných členů.Prezenční listina tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.
Bylo konstatovárro,

že jsou splněny všechny

Ing. Libor Vlček poté přistoupil k volbě orgánů členskéschůze. Navrhl tyto členy do příslušných
orgátrů:

schůze

předseda členské

zapisovatel
ověřovatel zápisu

Ing. Libor

Vlček

Pavlína Jantačová
Mgr. Pavla Skácelíková

Členská schůze zvolila jednomyslně tyto orgány členskéschůze:
Ing, Libor Vlček
předseda členskéschůze
Pavlína Jantačová
zapisovatel
Mgr. Pavla Skácelíková
ověřovatel zápisu

Schválení programu členskéschůze
Ing. Libor Vlček předložil ke schválení program členskéschůze:
l. zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu
2. schválení programu členskéschůze
3. zpráva o činnosti za uplynulé období, výročnízpráva za rok 2O|8
4. plán činnosti na rok 2019
5. diskuze, rumé
6. usneseni a závěr
Členská schůze schválila jednomyslně program členskéschůze:

l.

2.
3.
4,
5.
6.

zaltájeni, volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu

schválení programu členskéschůze
zpráva o čirrnosti za uplynulé obdobi, výročnízpráva za rok 2018
plán činnosti na rok 20l9
diskuze, růzrré
usnesení a závěr

Zpráva o činnosti za uplynulé období, výročnízpráva za rok 2018
Ing. Libor Vlček přednesl zprálu o činnosti za rok 20i8 a seznárnil přítomné s obsahem
zprávy za 20|8. Yýročni zpráva za rok 2018 je přílohou zápisu č, 2.
Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období a schválila
vyroěni zprált a za rok 20 1 8 .

j

rrýT

oční

ednomyslně

Plán činnosti na rok 2019
Ing. Libor Vlček semámil přítomné s plánem činnosti na rok 20l9. Plánje přilohou zápisu č, 3.
Članská schůze schválila

j

ednomyslně plán činnosti na rok 2019.

Diskuze, různé
Neproběhla, žádné náměty

Usnesení členskéschůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s.
členská schůze:
l, schválila program členskéschůze
2. schválila vj. očnízprávu zarok20l8
3. schválila plri,rr ěinnosti za rok 20l9
4. ukládá statutiirnim zástupcům Klubu zajistit splněni plánu činnosti na rok 20l9. Termín:
neprodleně

závěr členskéschůze
ZávěremIng. Libor Vlček konstatova|, že členská schůze projednala všechny body programu
váledem k tomu, že nikdo neměl dalšínálthy na projedná,ní, poděkoval všem přítomným
za účasta jednáni členskéschůze prohlásil za ukončenév l 1:30 hodin.

jednárri a

l.

2.
3.

prezenční listina

Senam příloh

Yytočni zpráva za rok2018
Plá,n čirrnosti na rok 2019

Ověření zápisu
jméno a příjmění

podpis

PavlinaJantačov^ 4/

Zapsa|,.
schuze:

Mček

Předseda členské

Ing. Libor

ověřil:

Mgr, pavla Skácelíková
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