Sokolská župa Barákova
zápis z
Přítomni]

2.

j€dnání KK župy dne 26.7.2016

lvana Černá, předseda KK župy
Jitka Štyksová, člen KK župy

0rn luvena

I

Hana Janovská, člen KK župy

Body k projednání:

1)
2)
3)

ZrušeníTenisového oddílu TJ sokol strančice
NáVrh na přezkoumání průběhu VH TJ sokol strančice ze dne 31,3.2016
VyloučeníčlenůTen;sového oddílu T] sokol strančice

Členky kontrolní komise se sešly dne 26.7.201,6 V18,00 hodin Vkanceláři župy a dospěly ktomuto
Výsledku:

1)

KK se ztotožňuje se stanoviskem Předsednictva župy Barákovy ze dne 11,7.2016 stím, že
nebyly shledány důVody ke zrušení fungujícího a registrovaného oddílu tenisu

2)

KK prostudovala zápis VH, které nebyla žádná členka KK z dnes přílomných osobně přítomna,

proto je tento zápis jediným zdrojem informací o průběhu VH. Ze Zápisu je patrné několik
nesrovnaiostí:

-

-

DůVod Vyhlášení přestávky ,,přípraVa finálního znění usnesení" nedáVá srnysl,
když jednotlivých usneseních bylo hlasováno V průběhu projednáVání
jednotlivých bodů programu

o

Po Vyhlášené přestáVce byly projednáVány body, které nebyly na programu
uvedeny a nebylo hlasováno o jejich zařazení
Bod xll a xX přija\rch usnesení projednáVá stejnou záležitost, ale pokaždé Vjiném
znění, platná jsou obě usnesení, o obou bylo hlasováno, pro členy výboru TJ to
můžebl^ ZaVádějící

Bod xxlll přijatých usnesení ,,žau]'mout stanovisko kVyloučení členůTo" není
přijaté usnesení, neboť o něm nebylo hlasováno

KK doporL]čuje při dalšíchValných hromadách nedopouštět se tako\^ýchto nedostatků,
ze]'ména reformulace již přijatých usnesení, které by mohly Vést kzneplatnění Valné
hromady,

3)

Na základě prostudování doručených podkladů KK neshledala důVody kVyloučeníčlenůTo
z TJ sokol strančice.

Zapsala: tvana černá/
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ověřila: Jitka ŠtYksová
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Sokolská župaBarákova
2.

jednání kontrolní komise župy
26. 7. 2016 v 17,30 hodin

Mimořádné jednání svolané dne 12.

'7

_

2016.

Body k projednriní:
1) aušeníTeni§ového oddíltr T,J, sokol StŤalčice
2) nár.,rh na přezkoumání prrjběhu VH T,J. Sokol strančice 3 i.3.201ó
3) vyloučeníčienůTenisového oddílu T.J, Sokol stančice
Dostupné materiáv:
jednriní a závěry schuze 4.1,2016
prár,ní stanovisko 13.1.2016
zápi§ ze schůzky mezi TJ Sokol Strančice ažupou20.7.2016
zápis z jednélniP ž\py a TJ Sokol Strančic e 16.2.2a16
schuze Výboru TJ 17.2.2016
dopis + \,yjádření oez data)
yýTočnízp!áva TJ Sokoi Stančice za rok 2015
zápis zjednáíť \4l TJ sokol Sbančice 31,3,2016
průvodnídopis 7.6.20i6
náwh na přezL:up pruběhu a platnosti VH TJ Soko1 Stťančice7.6.2016
sťžnost na postup tíboru TJ Sokoi Stančice 7.6.2016
z.ušení legishace 17,6.2016
zrušení 1o 27,ó.2016
iegistŘoe spolto\,níbo oddílu na rok 2016
informace o legistrovaných členech 7,7.2016
Ioáodnulí P župy z 11.'7 ,2016
informace pro členy TJ Sokoi Strančice 21.7.20t 6
itlfotmace z žlpy 25,7 .2016
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