
TJ SOKOL KOUNICE, z.s. 
FOTBAL TENIS VOLEJBAL 

 

 

 

Kounice 483 
289 15 Kounice 
IČ: 414 85 777 
www.tjsokolkounice.cz 
e-mail:  tjsokolkounice@seznam.cz 

  

TJ SOKOL KOUNICE, z.s. 

se sídlem Kounice 483, 289 15 Kounice 
 

svolává 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

 
   

datum a čas konání:   1.12.2021 v 19:00 
místo konání:              klubovna TJ SOKOL KOUNICE, z.s. 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 
2. Volba orgánů valné hromady. 
3. Schválení hospodaření za rok 2019 a 2020. 
4. Zprávy oddílů spolku o průběhu sezony. 
5. Volba členů výkonného výboru a kontrolní komise. 
6. Diskuze a závěr. 

 

Prezence členů s řádně uhrazeným členským příspěvkem bude probíhat od 18:30 hodin v den a v místě konání 
valné hromady. Dosud neuhrazený členský příspěvek bude možné uhradit na místě při prezenci a jeho 
uhrazení je podmínkou pro možnost hlasování na valné hromadě. 

Občerstvení zajištěno. 

Vítáni jsou také všichni ti, kdo mají o členství v TJ zájem a dosud členy nejsou ! 

 
V Kounicích dne 12.11.2021 
Za TJ SOKOL KOUNICE, z.s. srdečně zve výkonný výbor. 
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