Zápis
z Valné hromady SKS TART
Valná hromada se konala dne 20.2.2016 v klubovně ZO Hostivař, Praha 10, jednání začalo
v 10,00 hod. a bylo ukončeno ve 13,00 hod.
Přítomni – viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
SKS TART měl k 20.2.2016 celkem 132 členů.
Valné hromady se zúčastnilo 22 delegátů ze 6-ti regionů. Valná hromada byla
usnášeníschopná.
Jednání řídil člen výboru SKS TART Mgr. Vojtěch Vitásek, který uvítal přítomné a přednesl
návrh programu jednání Valné hromady.
Program:
1. Volba návrhové komise
2. Zpráva o stavu členské základny
3. Zpráva výcvikové komise
4. Zpráva o stavu pokladny
5. Plán práce na rok 2016
6. Přestávka, občerstvení
7. Diskuse
8. Schválení usnesení VH
Program jednání byl jednomyslně schválen 22ti hlasy přítomných delegátů
k bodu 1.
Volba návrhové komise – jednomyslně byli schváleni 22ti hlasy přítomných delegátů tito
členové návrhové komise:
- předsedkyně: JUDr. Věra Kopencová, členové: Jiří Dupal, Jana Stará
k bodu 2.
- zprávu o stavu členské základny přednesl Mgr. Jan Komárek
- stav k 31.12.2015 - 194 členů
- stav k 20.2.2016 - 132 členů
Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí.
k bodu 3.
Pan Mgr, Jan Komárek přednesl zprávu výcvikové komise za rok 2015 - zpráva bude
nedílnou součástí zápisu.
Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí.
k bodu 4.
- zprávu o stavu pokladny přednesl Mgr. Jan Komárek
- stav pokladny k 31.12.2015 je 67.842,- Kč
Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí.

k bodu 5.
- návrh plánu práce na rok 2016 přednesl Mgr. Jan Komárek
Valná hromada s navrženým plánem práce jednomyslně souhlasí.
k bodu 6.
- proběhla přestávka na občerstvení, oběd
k bodu 8.
Předsedkyně návrhové komise JUDr. Věra Kopencová přednesla návrh usnesení valné
hromady SKS TART – usnesení je nedílnou součástí zápisu.
Valná hromada usnesení jednomyslně schválila 22 hlasy přítomných delegátů.
Jednání bylo ukončeno v 13,00 hod.

Zapsala: Bc. Jana Zemancová

Usnesení valné hromady SKS TART ze dne 20.2.2016
- VH bere na vědomí zprávu o stavu členské základny SKS TART
- VH bere na vědomí zprávu o výcvikové činnosti SKS TART za rok 2015
- VH jednomyslně schvaluje zprávu o stavu pokladny SKS TART k 31.12.2015
- VH schvaluje plán práce na rok 2016
Usnesení VH jednomyslně schváleno 22 hlasy všech přítomných delegátů.

