
LIB
( HOTEL LIBEREC, voN LIBEREC)

D BERE NA vĚDoMÍ:

1.1: písemnou zprávu o plnění ukládací části usneseníz26,YH
t.zz rpraruo činnosti od 26. valné hromady vč. informace o hospodaření v r, 2014

1.3: zprárrr mandátové komise
1.4: zprá:u revizní komise
1.5: zprálu o úkolech organizace na období do pffští Yff
1.6: informace o aktuálnim stavu financováni in-StO o.s. pro r. 2015 a výhledu na r.2a16

2) SCHVALUJE:

2.1: program jednání VH
2.2: volbu zapisovatele Ing. Ulmana a ověřovatele zápizu pp, Ing, Seiferta

2.3: pracowí předsednictio ve složení: pp. Ins. Boháč, In§ tnman, p. Langhamr _ jako řídícího VH

2.4: jednací a volební řád \IE
2.5: volbu členů jednotlivých komisí ve složení:

- mandátová ve složení:pí. Hana Lepová, Václav Severýn
_ návrhová ve složení: pp. rng. Jiř{ Veselka _ předsedao Ing. Libor Danjk
_ volební ve složení: pp. rnc. ždenět Kračmar předsedar Ing. přrcmek Skoda

2.6: svolání nové _ 28. 11fi .ii-, ž. projednané body 1 _ 6 dle původní pozvánky platí i pro nově

svolanou yH. Nová yH se bude řídit stejným pnogramem, který byl stanoven pro 27, VH,

2.7: volbu předsedy spolku _ jako statutárního zástupce: Ing. Madimíra Boháče

2.8: votbu členů výkonného výnoru: Josefa Vildao Ing. Petra Seiferta, Ing. F'rantiŠka Ulmana,

PďrlZahradnika, Oldřicha Langhamra st., Hanu Lepovou

2.9: votbu členů kontrolní komise: Jaroslavu Skopkovou, Ing. Zdeňka KraČmara, Václava Severýna

i.to: stelnou ťšiĚil;.ký"h příspěvků na r. 2016 jako pro r. 2015 s termínem splatnosti na ÚČet

LB_sTo ?_s.z.r.žtrc'- oďso. +. 2ot6 - účet r,n-sraz t96285670207/0100, v.s. číslo TJ.

výjimku v placení malí TJ/sk ktere jsou plně zaměřené na sport bandicapovaných sportovců.

2.11: nové stanolT LB_STozs. v upravenéverzi dle návrhŮ rzeŠlých z diskuse(viz. záPis)

Donlňkv do usnesení rzešlé z diskuze:

3.4: odeslat sdruženým TJ/§K ktere dosud nezaplatily Členské příspěvky na r. 2015 urgenČní doPis s

upozorněním ,ž"tí^neptní nejen usnesení VH, ale i porušují nové stanory spolku a Že v PříPadě
nezaplacení čienských pris6"Řů za r.2a15 do 30. 4. 2016 jim tlude ukončena Čtenstvi( lYŠkrtnutÍ).

Z:OYY LB-STO zs. T: pnůběžně, trvale

Z:OYY LB-STO z.s. T: ihned

3.5: lystoyit vůči nnšnnr vfiku k neinformování o stavu ryřízení dotaci kolem P III na r. 2015.

D UKLADA:

3.1. re4liZoyat zápis schválené novely stanov u krajského soudu vč. všech dalších změn lyplývajících

z novely stanov rTplývající(íinanční úřad, banka zdravotní pojišt,owy, razitka apod),

Z: statutárníorgán-předseda T: do31, 12,2015

&. ntpnním zasedání nově zvoleného výkonného výboru zvolit místopředsedu sPolku a tuto volbu

oznátmitčlenům spolku
Z: OW LB-STO z.s T: do 31, l2,2a15

3.3: nezaplacení členských př{spěvků a další neplnění 1í!adn{ch povinností lyplývajících ze stanov

- ponuiovatzazákladní porušení stanov s odpovídajícími důsledky

Z: předseda T: ihned



Výsledky hlasování:

Hlasor.alo: 50 delegátů

pro: 50 proti: 0 zdrže| se: 0 nehlasoval: 0

závěrz usnesení bylo schvlóleno 1007o

Za návrhovou komisi: Ing. Jiři Veselkao předseda

Ing. LiborDaněk, člen

Liher.ec 26.11.2aÉ


