
Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice – spolku, 

si Vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi, 

 
která se uskuteční v sobotu dne 13. 11. 2021 od 18.00 hodin v přísálí kulturního domu 

v Pusté Kamenici. Vaše účast na schůzi je nutná, neboť součástí schůze budou i volby do 

výkonného výboru TJ na období let 2021-2025. Od 16.00 hodin proběhne schůze pro děti. 

Součástí obou schůzí bude promítání videí, fotografií a diapozitivů z akcí TJ Pustá Kamenice 

- spolku. Občerstvení zajištěno. Zve VV TJ Pustá Kamenice. 

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TJ PUSTÁ KAMENICE-SPOLKU 

1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) a přivítání hostů 

2. Seznámení s navrženým programem VČS a jeho odhlasování, volba zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu VČS 

3. Zpráva o činnosti TJ Pustá Kamenice-spolku za rok 2020-2021 

4. Zpráva o hospodaření TJ Pustá Kamenice-spolku za rok 2020 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Volba členů revizní komise na období let 2021-2025 

7. Volba členů výkonného výboru TJ na období let 2021-2025 

8. Diskuse 

9.   Závěr 

 

Omlouváme se, že VČS je v tomto nezvyklém termínu, ale je nutné ji uskutečnit ještě 

v letošním roce, neboť tento rok je pro TJ rokem volebním. Lednový termín nebyl vzhledem 

k nemoci COVID 19 možný. Výsledek voleb včetně usnesení a zápisu z výroční členské 

schůze o nově zvoleném výkonném výboru TJ musí být do konce letošního roku zaslán do 

Veřejného rejstříku a Sbírky listin na Krajský soud Pardubice. Schůze v lednu 2022 tedy 

nebude a další VČS se uskuteční až v lednu 2023. Pro příští distribuci pozvánek a dalších 

případných dokumentů TJ prosím o sdělení vaší e-mailové adresy (jedna e-mailová adresa do 

rodiny stačí), abychom pozvánky a dokumenty příště mohli zasílat elektronickou cestou. Vaše 

e-mailové adresy prosím zasílejte na e-mailovou adresu TJ Pustá Kamenice: 

 

TJPK@seznam.cz 
 

(do předmětu e-mailu stačí napsat např. Novákovi – Svitavy, nebo Sklenářovi – Pustá 

Kamenice čp. 00) 

 

Děkujeme – VV TJ Pustá Kamenice 

mailto:TJPK@seznam.cz

