
                   Zápis z jednání              

         Valného shromážd ění občanského sdružení – Unie st řelců z praku
konané dne 1.9.2012 v Kynšperku nad Oh ří

1. Návrh na odvolání stávajícího p ředsedy Unie Jaroslava Ullera dle článku IV. stanov Unie .
Valné shromážd ění schvaluje odvolání p ředsedy Unie Jaroslava Ullera.

2. Volba nového p ředsedy Unie - do funkce p ředsedy Unie navržen pan Josef Brtník
Valné shromážd ění schvaluje volbu nového p ředsedy Unie pana Josefa Brtníka

3. Volba nového tajemníka Unie - do funkce tajemníka U nie navržen pan Petr Dohnálek

Valné shromážd ění schvaluje volbu nového tajemníka Unie pana Petra  Dohnálka  

4. Návrh na p řijetí nového člena výkonného výboru Unie pana Pavla Rozmuše 
Valné shromážd ění schvaluje jako nového člena výboru Unie pana Pavla Rozmuše.

5. Návrh na p řijetí nového člena výkonného výboru Unie pana Ladislava Truhlá ře
Valné shromážd ění schvaluje jako nového člena výboru Unie pana Ladislava Truhlá ře

6. Nové složení výkonného výboru Unie.
předseda- Josef Brtník Klatovy
tajemník- Petr Dohnálek Mutěnice
člen - Václav Mošna Hůrky
člen - Jaroslav Tichá ček Švabín
člen - Radek Mrkva Dolní Bojanovice
člen - Pavel Rozmuš Březová
člen - Ladislav Truhlá ř Březová

Revizní komise Unie.
předseda- Monika Dachová Sušice
člen Jaroslav Králi č Březová
člen Karel Berka Březová

7. Valné shromážd ění upozor ňuje odvolaného p ředsedu pana Jaroslava Ullera, že je nejpozd ěji
do ukon čení závěrečného závodu po řádaného v rámci mistrovství ČR konaného 13.10.2012 v
Sušici povinnen p ředat veškeré dokumenty týkající se Unie a razítko U nie novému p ředsedovy
Unie panu Josefu Brtníkovi. Jakékoli jeho jednání z a Unii v četně použití razítka Unie po 1.9.2012
bude považováno jako neoprávn ěné a protiprávní.

8. Valné shromážd ění schvaluje zprávu revizní komise o hospoda ření Unie za rok 2011.

9. Valné shromážd ění projednalo návrh na zm ěnu pravidel pro sout ěže týkající se velikosti
střeliva a souhlasí s nahrazením p ůvodního textu v pravidlech za tento: 
Střelivem se rozumí olov ěná kuli čka o pr ůměru 9 až 12mm bez nálitk ů,otřepů a přesazení
s tím, že po řadatel každé sout ěže nabídne sout ěžícím st řelivo o rozm ěru používaném v 
pořádajícím klubu.Pokud bude mít sout ěžící jiné požadavky na velikost st řeliva zajistí si ho
v pot řebném množství sám.

10. Valné shromážd ění pov ěřuje výbor Unie-úpravou textu pravidel sout ěží dle schválené zm ěny 
a změn schválenýchv p ředcházejících letech .

V Kynšperku nad Oh ří dne 1.9.2012 Za výbor Unie st řelců z praku podepsali

(originál podepsaného zápisu z jednání Unie je k nahlédnutí u nového předsedy pana Josefa Brtníka)

Tajemník Unie - P ředseda Unie -


