
Pozvánka
Na zasedání volební valné hromady TJ Litohlavy z.s. , identifikační číslo 47695021 , se sídlem: Litohlavy 
84,  PSČ 337 01 ( dále jen TJL ) , které se bude konat dne 20.8.2021 od 19:00 hodin v Hospůdce na 
Vršíčku , na adrese: Litohlavy 84, PSČ 337 01

Program jednání:
1. Zahájení 
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady TJL
3. Schválení programu valné hromady
4. Volba předsedy valné hromady TJL
5. Volba komisí
6. Zpráva o činnosti TJL za rok 2020
7. Zpráva o hospodařením TJL za rok 2020 a rozpočet na rok 2021
8. Zpráva kontrolní komise TJL za rok 2020
9. Diskuse
10.  Usnesení 
11.  Závěr

Člen TJL se může nechat na valné hromadě zastoupit jiným členem nebo třetí osobou na základě písemné 
plnné moci .  Nezletilý člen TJL (ke dni konání valné hromady mladší 18 let) musí být na zasedání 
zastoupen svým zákonným zástupcem (rodičem).

V Litohlavech , dne 1.7.2021                                                           Karel Nekut
                                                                            předseda výkonného výboru TJ Litohlavy z.s.
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