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vý.oč4ič|gnské schů?e - o.e| iednota Ioa{'čice

Konané ďne 23.3.2014 v 16:00 hod.

1' Schůzi zaháji| starosta jednoty br. František Zemek'

Počet členů přítomných na výroční schůzi: Řaanyctr členů 26, přidružených 0. Celkovy počet členů
jednoty: Řaanycrr oo.

2. Byl schviílen progfam schůze 26 * a - 0 a zvoleno následující:
Předsedající schůze - P. Juřena, zvolen optickou většinou

Náwhová komise a Mandátová komise . ses. Patočková I. a br. Pavlík T' . zvoleni optickou většínou
Mandiítová komise konstatovala usnášeníschopnost.

zapisovatel _ E. Feith . zvolen optickou většinou
ověřovatelé zápisu - T. Pavlík - zvolen optickou většinou. Volební komise * I. Patočková a D. Sklenský - zvoleni optickou většinou
Sekretář - E. Feith - zvolen 26 - 0 - 0

3' Br. František Zemek přednesl zpraw o činnosti jďnoty rat20t3.
- Členská schůze schválila: 26 - ď _ 0.

4.Zptávu o sportormí činnosti přednesl br. PetrJuřena zat.20|3.
. Clenská schůze bere na vědomí.

5, Zptéwu o kultumí činnosti přednesl br. Tomáš Pavlík za,r,2013.
- Členská schůze bere na vědomí.

Přišli 2 řádní členové.

6.Žpráw o hospodaření přečetl br. Erik Feith za r.20l3.
- Clenská schůze schválila: 27 _ 0 _ |.

7' Br' Čemý V. předrresl zprávvrevizní komise jednoty zar.2013.
- Clenská schůze schválila: 27 _ 0 _ |.

8. Diskuse k zpráv álm ukončena.

9. Volba delegátů na volebni Župní sjezd konaný dne 4'4.2014.
Náwhy:
Gabriela Sklenská a Pavla Sarová
- Členská schůze schválila: 26 - 0 _2,

Stav členů 28 s řádným lrlasovacím právem.

l 0'-Projednání dostavby orlovny
a) Clenská schůze schvďuje realizaci nadstavby orlovny * finanční limit dle finanční a realizační
rozvahy.
. Čbnská schůze schvalila: 27 _ 0 _ |.

b) Členská schůze souhlasi se jmenováním výběrové komise (dále jen VK) ve sloŽení:
Fr. Zemek
L. Matušinová
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E. Feith
Pe. Jelínek
J. Dvořáček
J. Markus
V. Černý
. Čt"n'l..l schůze schválila: 28 - 0 - 0.

Členská schůze uklád.i VK následující:
a) Připravit podklady pro VŘ
bL Doporučit nejlepší nabídku k uzavfuní smlouvy.- Clenská schůze schviílila: 28 - 0 * 0.

Usnesení:

Členskí,schůze bere na vě{g[L[i

Nové sanovy orla platné a účinné od 1. 1. 2014.

Člonskí schůze schvaluie:

Zptěxuo hospodďení jednoý' zprávu o činnosti, zprávarevizrrí komise a bere na vědomí ostatní
přednesené zprávy.

Členska schůze schvaluje realizaci nadstavby orlovny - finanční limit dle finanční a realizační
rozvďry.

Členská schůze sotrhlasí se jrnenováním výběrové komise ve složení:
Fr. Zemek
L. Matušinová
E. Feith
Pe. Jelínek
J. Dvořáček
J. Markus
V. Černý

Členská schůze ukládá VK následující:
a) Připravit podklady pro VŘ
b) Doporučit nejlepší nabídku k uzavření smlouvy

Čtens|*ň sc.sůze uk|ádá r,?,#ě Je$.notv:

opravit náwh půdorysu 3. NP v projektové dokumentaci, projednat s pffstušnými organy změny
projektu pro nráslďnou kolaudaci'
. Clenská schůze schválila: 27 * 0 - I.

tombetlern. .' sezÍl am.cz

V lvančicích, dne 23,3,20|4

Podpis zapisovatele: Erik Feith .-

Podpis ověŤovatele: Pavlík Tornaš,
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