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Zápis ze shromáždění delegátů (SD) TJ Sokol Řepy 
konané dne 13. dubna 2016 v 17:30 hod v Klubu sportovců 

 
Z pověření výboru Tělovýchovné jednoty řídila jednání Lenka Malinkovičová  

1. Prezentace - shromáždění delegátů se zúčastnili: 

- 2 hosté, 

- 7 delegátů oddílu volejbalu, 

- 9 delegátů oddílu fotbalu, 

- 9 delegátů odboru SPV, 

- Celkem účast:   27 delegátů. 

- SD bylo zahájeno po 30 minutové čekací době – dle stanov TJ Sokol Řepy. 

 

2. Zahájení – uvítání hostů: 
- p. Dušan Remiš – správce objektu tesko, 

- Mgr. Jitka Synková - starostka MČ Praha Řepy, potvrdila účast na SD se 

zpožděním, byla přivítána po přečtení zprávy o činnosti oddílu fotbalu, 

- omluvení: 

o Mgr. Veronika Langerová - starostka Sboru dobrovolných hasičů Řepy, 

o p. Jaroslava Straková – KC Průhon, 

o p. Jiří Boháček – AVE, 

o Mgr. Jaroslav Honzík, člen stávajícího výboru TJ, 

o Ing. Bořek Černovský, člen stávající revizní komise. 

 

3. Projednání a schválení programu jednání: 
- nebyly vzneseny žádné připomínky k připravenému programu, 

- program shromáždění delegátů byl schválen všemi delegáty. 

 

4. Projednání a schválení jednacího řádu:  
- nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému jednacímu řádu, 

- jednací řád SD byl schválen všemi delegáty. 

 

5. Volba pracovních komisí: 
- mandátová:  Lenka Zajptová (Rosenbaumová) - SPV 

   Simona Stloukalová – SPV 

   Denisa Hrašnová - volejbal 

- složení mandátové komise bylo schváleno všemi delegáty. 

 

- návrhová: Jitka Rosenbaumová – SPV, 

   Jana Jiroušková – volejbal 

   Petr Klíma - fotbal  

- složení návrhové komise bylo schváleno všemi delegáty. 

 

6. Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2015: 
- zprávu o činnosti přečetla předsedkyně TJ Sokol Řepy Ing. Lenka 

Malinkovičová. - VIZ PŘÍLOHA 

- sdělena informace o odstoupení MUDr. Pavla Racka z výboru TJ ke dni 13. 

dubna 2016 na vlastní žádost. 
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7. Zprávy o činnosti oddílů TJ Sokol Řepy: 
- zprávu o činnosti oddílu fotbalu přečetl Josef Weiss,  

o VIZ PŘÍLOHA 
- zprávu o činnosti oddílu volejbalu přečetl MUDr. Racek Pavel,  

o VIZ PŘÍLOHA 
- zprávu o činnosti odboru SPV přečetla Mgr. Rosenbaumová Jitka a Lenka 

Zajptová,  
o VIZ PŘÍLOHA 

 

8. Zpráva revizní komise TJ Sokol Řepy: 
- zprávu revizní komise přečetl předseda revizní komise Karel Schlosser 

o VIZ PŘÍLOHA 

 

9. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016:  
- zprávu o hospodaření přednesla a s návrhem rozpočtu na rok 2015 seznámila 

SD Ing. Eva Neužilová,  

- starostka MČ P17 Mgr. Jitka Synková: 

o  poděkovala za práci TJ v oblasti sportu, nabízené sportovní aktivity 

a zejména za práci s mládeží, 

o přislíbila finanční prostředky z grantu MČ P17 na činnost TJ v roce 

2016, 

o přislíbila reklamní materiály pro oddíl fotbalu na mezinárodní turnaj do 

Německa, 

o omluvila se z dalšího jednání současně s členem výboru M. Markem. 

 

10. Návrh nových stanov 
- předsedkyně TJ seznámila delegáty s důvodem zpracování nových stanov, 

o povinná registrace stanov do 1. ledna 2017, 

o zápis TJ do spolkového rejstříku, 

- všichni delegáti byli seznámeni se zněním návrhu nových stanov, 

- k předloženým stanovám nebyly vzneseny žádné připomínky, 

- stanovy byly schváleny všemi delegáty. 

 

11. Zpráva mandátové komise 

- informace o účasti a o počtu delegátů TJ na SD přednesla Lenka Zajptová. 

 

12. Diskuse 
- J. Weiss – informace od starostky MČ P17 – sportovní hala by měla být 

dokončena v roce 2018, 

- K. Schlosser – informace o činnosti odboru SPV – oddílu rekreačního 

volejbalu, celkový počet hráčů 16 – 18, nejstarší tři hráči na síti mají 

dohromady 227 let a 260 kg (snaha o vyrovnání ) 

- E. Neužilová - příspěvek ohledně věku aktivních hráček v družstvu ženy B nad 

60 let, 

- J. Rosenbaumová – informace o akci „Řepy v pohybu“ – květen 2016, ZŠ 

Socháňova, množství i nových disciplín nejen pro děti (T-ball). 
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13. Návrhy do usnesení 
- do návrhu usnesení byl doplněn bod ukládající výboru TJ kooptaci nového 

člena do výboru TJ za MUDr. Pavla Racka. 

 

14. Usnesení SD 

- návrh usnesení byl přednesen Jitkou Rosenbaumovou - VIZ PŘÍLOHA. 

- návrh usnesení byl schválen všemi delegáty. 

 

15. Závěr 

- předsedkyně poděkovala za účast na SD a popřála všem členům hodně 

sportovních i životních úspěchů a členům výboru a revizní komise hodně 

pracovních úspěchů v dalším období. 

 
 

Zpracovala: L. Malinkovičová v.r. 

 

Za správnost: J. Rosenbaumová 


