
l.FC Bělá pod Bezdězem -šermiřský oddíl

Zápis z mimořádné valné hromady občanského sdružení
l.FC Bělá pod Bezdězem

Místo konání: Tělocvična ZŠ, Tyršova 20, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Datum: 23.11.2009
Hodina: 16:00-16:30
Přítomno: 3 členové výkonného výboru,

13 členů občanského sdružení,

Nepřítomno: 3 členové občanského sdružení-omluveni.

Program VH:
1. Žádost o poskytnutí dotace v roce 2010 ze středočeského Fondu sportu, volného času a primární

prevence - představení projektu,

2. Volba osoby oprávněné jednat ve smyslu podání žádosti dle bodu 1.

3. Usnesení,

4. Závěr.

Ad.l. Představení projektu
Předseda o.s. Ing. Coufal informova! všechny přítomné členy o.s. o možnosti podat „ Žádost o poskytnutí dotace

v roce 2010 ze středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence". Jako možný předmět dotace

navrhl pořízení sady šermířské planše se signalizační jednotkou, která by byla využívána jak běžnému tréninku,

tak i pro prezentace, a tvořila by základ / předpoklad pro pořádání šermířských soutěží v BpB v budoucnosti.

Vyzval všechny přítomné členy k diskusi.

Diskuse: souhlas se záměrem ze strany všech přítomných členů.

Ing. Coufal vyzval k hlasování: podat žádost?

Výsledek hlasování: 16 hlasů pro.

Ad.l. Volba osoby oprávněné jednat ve smyslu podání žádosti dle bodu 1.
Předseda o.s. Ing. Coufal je nabídl, že on připraví žádost a bude-lí zvolen osobou oprávněnou, tak i zajistí její

podání. Vyzval všechny přítomné členy k návrhu dalších kandidátů.

Návrhy dalších kandidátů: žádné.

Ing. Coufal vyzval k hlasování: Ing. Coufal oprávněnou osobou pro vypracování a podání žádosti ve smyslu bodu

1.7
Výsledek hlasování: 16 hlasů pro.

Ad.3. Usnesení:
1. 1. FC BpB podá „ Žádost o poskytnutí dotace v roce 2010 ze středočeského Fondu sportu, volného času

a primární prevence". Předmětem žádosti bude pořízení sady šermířské planše se signalizační

jednotkou.

2. Ing Coufal zvolen mimořádnou VH za oprávněnou osobu jednat ve věci této žádosti za o.s. l.FC BpB.

Hlasováni o schválení usnesení: 16 hlasů pro schválení.
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>/alná hromada konstatuje, že v souladu s bodem III./4. Stanov o.s. l.FC BpB je usnašeníschopná, a že všechny

body jednání, stejné tak jako závěrečné usnesení byty přijaty více jak 3/5 většinou.

Datum narození

7.1.1971

29.12.1974

1.4.2000

7.3.1978

31.7.1981

21.12.1984

10.2.2003

26.9.1998

24.7.1998

8.8.1998

4.8.1998

22.4.1970

17.5.1999

11.1.1972

2.4.1944

23.2.2001

13.2.1997

6.10.2002

5.8.2002

l 21 Bělá pod Bezdězem www.serm-bela.webnode.cz

IČO: 22730524, DIČ: CZ22730524, Bankovní spojeni: Č.Ů.: 3556593001/5500

lne. Martin Coufal- předseda, trenér-tel.; 728 230 856, E-maii coufal.martin@seznam.cz


	mvh01.pdf
	mvh02

