
l.FC Bělá pod Bezdězem - šermířsky oddíl

Zápis z mimořádné valné hromadv občanského sdružení

l.FC Bělá pod Bezdězem

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

tatům: 3.1.2011
Hodina: 16:00-16:30
Přítomno: 3 Členové výkonného výboru,

5 členů občanského sdružení strarších 18-ti let,

Nepřítomno; 0.

Program VH:
1. Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 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.

M.l. Představení projektu
Předseda o.s. Ing. Coufal informoval všechny přítomné členy o.s. o možnosti podat „ Žádost o poskytnutí dotace

j roce 2011 ze středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence". Jako možný předmět dotace

lavrhl příspěvek na uspořádání turnaje „Podbezdězský kord 2011" - 2. ročník v termínu září/říjen 2011. Vyzval

všechny přítomné členy k diskusi.

Diskuse: souhlas se záměrem ze strany všech přítomných členů.

mg. Coufal vyzval k hlasování: podat žádost?

výsledek hlasování: 8 hlasů pro.

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

Dodání. Vyzval všechny přítomné členy k návrhu dalších kandidátů.

Návrhy dalších kandidátů: žádné.

Ing. Coufal výzva) k hlasování: Ing. Coufal oprávněnou osobou pro vypracování a podání žádosti ve smysiu bodu

1.7
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro.

<\d.3. Usnesení:
1. 1. FC BpB podá „ Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 ze středočeského Fondu sportu, volného času

a primární prevence". Předmětem žádosti bude příspěvek na uspořádání turnaje „Podbezdězský kord

2011"-2. ročník.

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

Hlasování o schválení usneseni: 8 hlasů pro schválení.
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l.FC Bělá pod Bezdězem - šermířsky oddíl

Valná hromada konstatuje, že v souladu s bodem III./4. Stanov o.s. l.FC BpBje usnášeníschopná, a že všechny

body jednání, stejně tak jako závěrečné usnesení byly přijaty více jak 3/5 většinou.

Zapsala: Radka Adamová,Dis. $ffaw,*v*J 1.FC Béla pod Bezdězem
Šermífský oddíl • občanské sdruženi

Lidová 786, 294 21 Bělá pod Bezděze"'
Tel.: 728 230 556. IČO: 22^30524

Prezenční listina mimořádné valné hromady:

Jméno a příjmení

Martin Coufal

Libuše Coufalová

Radka Adamová

Jiří Vale st.

Michal Carská

Magdaléna Benešová

Štěpán Ulman

Martina Ulmanová

Datum narození

7.1.1971

29.12.1974

7.3.1978

22.4.1970

11.1.1972

17.6.1979

31.7.1981

21.12.1984

Podpis /Nepřítomen
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