
 
ZÁPIS O JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

spolku Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s. 
(dále jen „spolek“) 

 

Spolek: Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s. 

Sídlo: Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov 

IČ: 483 53 159 

Doba konání: 26.1.2019  od 18 hod. 

Místo konání: Pohostinství Pačejov nádraží 

  

Přítomní: Cihlář Tomáš                bytem   Pačejov 170 
Cihlářová Jana             bytem   Pačejov 170 
Hlůžek Josef                 bytem   Pačejov 146 
Jírovec Jakub               bytem   Pačejov 203 
Kába František ml.      bytem   Pačejov 150 
Kába František st.        bytem   Pačejov 150 
Klásek Václav ml.         bytem   Olšany    83 
Klásek Václav st.          bytem   Olšany 83 
Mareš Miroslav            bytem   Olšany 95 
Panuška Josef              bytem    Olšany 
Smolík Vladimír           bytem    Pačejov 170 
Stulík Pavel                   bytem    Nepomuk, Na Vinici 453 
Ticháček Josef              bytem    Olšany 58 
Voska Zdeněk               bytem    Pačejov 8 
 

 omluven 
Panuška Vítek              bytem    Olšany 84 
 

 
Program: 

 
Program jednání výkonného výboru: 
 
1. Zahájení jednání 
2. Volba předsedy spolku a výkonného výboru 
3.           Volba místopředsedů spolku a výkonného výboru 
4.  Ukončení jednání 
 

  

Projednání jednotlivých bodů a rozhodnutí výkonného výboru 

 

Bod č. 1 
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 

 

Pan Tomáš Cihlář, člen výkonného výboru pověřený jeho řízením, přivítal účastníky a zahájil jednání 
výkonného výboru. Účelem jednání výkonného výboru je volba předsedy a 2 místopředsedů 
výkonného výboru, kteří zároveň tvoří předsednictvo spolku, jako statutární orgán spolku. Bylo 
konstatováno, že se jednání výkonného výboru účastní 14 členů z celkového počtu 15 a z tohoto 
důvodu je výkonný výbor usnášeníschopný a způsobilý přijímat rozhodnutí ve všech bodech 
programu.  

 



Bod č. 2    
Volba předsedy spolku a výkonného výboru 

 

Předsedající schůze Tomáš Cihlář navrhl, aby předsedou spolku na nadcházející čtyřleté volební 
období byl zvolen pan Václav Klásek starší. Václav Klásek starší poté navrhl, aby předsedou spolku byl 
zvolen pan František Kába starší. Ani jeden z nominovaných  o funkci předsedy spolku vyloženě  
neusiluje, jeden dává přednost druhému.  
Nově zvolení členové výkonného výboru následně  vyjadřují své názory, jimiž podporují jednoho či 
druhého kandidáta. 
František Kába starší  navrhuje, aby se přistoupilo k tajnému hlasování, které by mělo rozhodnout 
s konečnou platností, kdo bude zvolen novým předsedou spolku a výkonného výboru. 
Výkonný výbor s jeho návrhem souhlasí. 
Poté bylo hlasováno o výše uvedeném návrhu s následující výsledkem: 
František Kába st. 10 hlasů, Václav Klásek st. 4 hlasy 
 

Novým předsedou spolku a výkonného výboru byl zvolen  František Kába starší, narozen 11.6.1962 
v Sušici, bytem Pačejov 150 

 

Bod č. 3    
Volba místopředsedů výkonného výboru a spolku 

 

Bylo navrženo, aby místopředsedou výkonného výboru a zároveň místopředsedou spolku byl zvolen 
Václav Klásek starší 
  
Poté bylo hlasováno aklamací o výše uvedeném návrhu s následující výsledkem: 

Hlasování k bodu č. 3   pro                                        13 

                                         proti                                        0 

                                         zdrželi se hlasování             1 

 

Novým místopředsedou předsedou spolku a výkonného výboru byl zvolen Václav Klásek starší, 
narozen 10.8.1961 v Sušici, bytem Olšany 83 

 

Dále bylo navrženo, aby dalším místopředsedou výkonného výboru a zároveň místopředsedou spolku  
byl zvolen pan Josef Ticháček 
  
Poté bylo hlasováno aklamací o výše uvedeném návrhu s následující výsledkem: 

Hlasování k bodu č. 3   pro                                        13 

                                         proti                                       0 

                                         zdrželi se hlasování             1 

 

Novým místopředsedou předsedou spolku a výkonného výboru byl zvolen Josef Ticháček, narozen 
9.12.1988 v Sušici, bytem Olšany 58 

 

Bod č. 4 
Ukončení jednání 

 

Vzhledem k tomu, že program jednání výkonného výboru byl vyčerpán a nebyly vzneseny žádné další 
podněty, připomínky či dotazy, bylo jednání výkonného výboru prohlášeno v 18:45 hod. za ukončené. 

 
 

 
                         ……….………………………. 

Mgr.Tomáš Cihlář 



 
 

  
 
 

 


