
USNESENÍ 
Shromáždění delegátů (valné hromady) TJ Sokol Řepy konaného dne 

13. dubna 2016 
 

 

Shromáždění delegátů 
 

I. schvaluje 

 
a) Přednesenou zprávu o činnosti TJ od posledního Shromáždění delegátů (Valné hromady). 

b) Zprávu revizní komise za uplynulé období.  

c) Zprávu o hospodaření v r. 2015 a východiska pro rozpočet 2016 

d) Předložené nové Stanovy TJ Sokol Řepy 

 

II. bere na vědomí 
 

a) Přednesené zprávy oddílu kopané, volejbalu a odboru SPV o činnosti v r. 2015. 

b) Zprávu mandátové komise. 

 

III. ukládá  

 
1. Výboru TJ:  

a) Zajistit oficiální registraci nových Stanov TJ Sokol Řepy a veškerou administrativu s tím 

související.  

b) Informovat všechny oddíly a členy TJ o finální podobě nových stanov TJ a jejich registraci. 

c) Vést vyrovnané účetnictví TJ a jednotlivých oddílů a odboru, s přihlédnutím na schválené 

granty a dotace. 

d) Pokračovat ve spolupráci se všemi partnerskými organizacemi a institucemi v Řepích.  

e) Zajistit pravidelnou propagaci činnosti TJ na internetových stránkách a jejich průběžnou 

aktualizaci. 

f) Informovat oddíly a odbor TJ jednou za čtvrtletí o ekonomické situaci TJ. 

g) Pokračovat ve snahách o rekonstrukci volejbalových kurtů. 

h) Pokračovat v postupné rekonstrukci a zvelebování objektu tesko. 

i) Kooptovat nového člena výboru TJ za odstoupivšího Pavla Racka 
 

2. Revizní komisi: 
Spolupracovat průběžně s výborem TJ ve smyslu pravidelné kontroly hospodaření. 
 

3. Výborům oddílů a odboru SPV TJ: 
a) Zajišťovat průběžně činnost všech oddílů a odboru SPV TJ. 

b) Zpracovat návrhy rozpočtů oddílů a odboru SPV a doručit Výboru TJ do 31. května 2016. 

c) Sledovat a zajišťovat vyrovnané rozpočty oddílů a odboru SPV a spolupracovat 

v hospodaření průběžně s výborem TJ. 

d) Podporovat nadále zvyšování kvalifikace cvičitelů a trenérů, účast na školení, doškolování a 

na odborných seminářích. 

e) Stále usilovat o získání nových cvičitelů, trenérů a členů TJ. 



f) Spolupracovat s výborem TJ při aktualizaci internetových stránek TJ a publikování činnosti 

oddílů v tisku. 

 

4. Výboru TJ ve spolupráci s výbory oddílů a odboru SPV: 
g) Zaštítit a podpořit všechny aktivity oddílů, odborů i členů, vedoucí k získání grantů či jiných 

forem podpory TJ a jejích složek. 

a) Podporovat oddíly při reprezentaci TJ a městské části Řepy doma i v zahraničí. 

 

 

IV. zmocňuje 
 

Výbor TJ: 
Provádět operativní úpravy rozpočtu TJ podle skutečně poskytovaných dotací a ve smyslu 

požadavku na jeho vyrovnávání podle skutečnosti. V případě výrazných úprav projedná změny 

s výbory oddílů a odboru SPV.  

 

 

 

 

Schváleno Shromážděním delegátů TJ Sokol Řepy dne  13.dubna 2016  

 

 

Za správnost: J.Rosenbaumová, L. Malinkovičová 


