
Výbor občanského sdružení SOKRATES GOLF &  COUNTRY CLUB se sídlem Kořenec. 
č.p. 174, 679 53 Benešov, svolává náhradní valnou hromadu sdružení (namísto řádné valné 
hromady, která se měla konat dne 2. 6. 2007), a to na den 16.září 2007 v 18.00 hod. v areálu 
golfového hřiště v Kořenci s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti sdružení
3. Schválení návrhu rozpočtu sdružení  na období roku 2007
4. Diskuse
5. Schválení činnosti výboru sdružení za uplynulé období, závěr

 MUDr. Marta Nazari                                  Miloslav Buřival

Náhradní valná hromada je usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů.



Zápis z jednání náhradní valné hromady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB

se sídlem Kořenec, č.p. 174, 679 53 Benešov

Datum konání:  16. září 2007

Hodina a  místo konání: 18,00 hod. v areálu golfového hřiště v Kořenci

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

2. Zpráva o činnosti sdružení

3. Schválení návrhu rozpočtu sdružení na období roku 2007

4.Diskuse

5. Schválení činnosti výboru sdružení za uplynulé období, závěr

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Předsedkyně výboru SGCC MUDr. Nazari konstatovala, že na valné hromadě je přítomno dle 
prezenční listiny osobně či prostřednictvím zástupců dle plné moci 47  z celkových 492 členů 
s hlasovacím právem, což činí 10%. Jelikož dnešní valná hromada je náhradní valnou 
hromadou za řádnou valnou hromadu, která se měla konat 2. 6. 2007, je dle čl. VI odd. A 
stanov SGCC usnášeníschopná  při jakémkoliv počtu členů ve všech záležitostech, svěřených  
jí do působnosti.

Jako orgány valné hromady navrhuje výbor:

předseda valné hromady – JUDr. Jiří Šenigl

zapisovatel – Mgr. Vlastimil Štefl

Hlasování:

pro:       100%

proti:          0

zdrželi se:   0

Výsledek: orgány VH byly zvoleny.

2. Zpráva o činnosti sdružení 

Veškeré předložené zprávy přednesl Mgr. Vlastimil Štefl. 

VH SGCC vzala zprávy na vědomí.

3. Schválení návrhu rozpočtu sdružení na období roku 2007

Zprávu o hospodaření SGCC v uplynulém období a návrh rozpočtu zpracoval  a přednesl   
Ing. Pavel Šrom.  

Výbor navrhuje usnesení:

Návrh rozpočtu SGCC  na období roku 2007 a zpráva o hospodaření se schvaluje ve znění 
předloženém dnešní VH. 



Protinávrh nebyl předložen.

Hlasování:

pro:       100%

proti:          0

zdrželi se:   0

Výsledek: usnesení bylo schváleno.

4. Diskuse

Otázky vznesené z pléna byly zodpovězeny v plném rozsahu.

5. Schválení činnosti výboru sdružení za uplynulé období, závěr

Výbor SGCC navrhuje usnesení:

VH SGCC schvaluje činnost výboru sdružení za uplynulé období.

Protinávrh nebyl předložen. 

Hlasování:

pro:       100%

proti:          0

zdrželi se:   0

Výsledek: usnesení bylo schváleno.

Předseda VH konstatoval, že tímto byl program vyčerpán a  jednání VH ukončil.

V Kořenci dne 16. 9. 2007

 JUDr.  Jiří Šenigl v.r.                                   Mgr. Vlastimil Štefl v.r.

předseda valné hromady                                             zapisovatel
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