
Zápis z Valné hromady (VH) TJ Sokol Řepy z.s.
konané dne 12. dubna 2017 V 17:30 hod v Klubu sportovců

Zpověření výboru Tělovýchovnéjednoty řídilajednáníLenkaMalinkovičová
1. Prezentace —- valné hromady se zúčastnili:

VIZ PŘÍLOHA C 1 až 4

-
1 host,

- 7 delegátů oddílu volejbalu,
— l7 delegátů oddílu fotbalu,
— 8 delegátů odboru SPV,
— Celkem účast: 32 delegátů a ieden host.
- VH byla zahájena po 15 minutové čekací době — dle stanov TJ Sokol Řepy 2.5..

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

0 Mgr. Jitka Synková _ starostka MČ Praha 17
Mgr. Veronika Jánská - starostka Sboru dobrovolných hasičů Řepy,
Jaroslav Hájek —místostarosta MČ Praha 17,
Mgr. Jaroslav Honzík, člen stávajícího výboru TJ,
Ing. Bořek Černovský, člen rezignující člen revizní komise.

0000

3. Projednáníva schválení programu jednání:VIZ PRILOHA C. 5

- nebyly vzneseny žádné připomínky k připravenému programu,
— program valné hromady byl schválen všemi delegáty.

4. Projednání? schválení jednacího řádu:
VIZ PRILOHA C. 6

- nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému jednacímu řádu,
— jednací řád valné hromady byl schválen všemi delegáty.

5. Projednáníva schválení volebního řádu:
VIZ PRILOHA C. 7
— navržena úprava volebního řádu — volba bude provedena aklamací (veřejným

vyslovením souhlasu),
- volební řád valné hromady byl s navrženou změnou schválen všemi delegáty.

6. Volba pracovních komisí:
— mandátová: Ladislav Baloun — SPV (vedoucí komise)

David Machurka - fotbalZdeněk Neužil - volejbal
- složení mandátove'komise bylo schváleno všemi delegáty.

- volební: Lenka Malinkovičová — volejbal (vedoucí komise)
JosefWeiss — fotbal
Karel Schlosser — SPV

- složení volební komise schválilo 31 delegátů, jeden se zdržel.



10.

11.

12.

návrhová: Věra Sedláčková — volejbal (vedoucí komise),
Zdeněk Tumpach — fotbal
Simona Skoumalova - SPV

složení návrhové komise schválilo 31 delegátů, jeden se zdržel.

Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2016:
zprávu o činnosti přečetla předsedkyně TJ Sokol Řepy Ing. Lenka
Malinkovičová.- VIZ PŘÍÍOHA Č. 8
místo MUDr. Pavla Racka kooptována Mgr. Věra Sedláčková,
sdělena infomace o odstoupení Mgr. Bořka Černovského z revizní komise ke
dni 27. března 2017 na vlastní žádost — VIZ PŘÍLOHA Č 9., návrh na nové členy
revizní komise: Z. Neužil „ volejbal, P. Svoboda — fotbal,
sdělena informace o rezignaci Mgr. Jaroslava Honzíka na funkci
místopředsedy a statutárního zástupce TJ Sokol Řepy z.s. - VIZ PŘÍÍOHA Č lo.,
návrh na nového statutárního zástupce a místopředsedu — P. Žmolil — oddíl
fotbalu,

Zprávy o činnosti oddílů TJ Sokol Řepy:
zprávu o činnosti oddílu fotbalu přečetl JosefWeiss,

o VIZ PŘÍLOHA Č. 11,

zprávu o činnosti oddílu volejbalu přečetl Mgr. Věra Sedláčková,
o VIZ PŘÍLOHA Č. 12.

zprávu o činnosti odboru SPV přečetla Mgr. Rosenbaumová Jitka,
o VIZ PŘÍLOHA Č. 13.

Zpráva revizní komise TJ Sokol Řepy:
zprávu revizní komise přečetl předseda revizní komise Karel Schlesser

o VIZ PŘÍLOHA Č. 14.

Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017:
zprávu o hospodaření přednesla a s návrhem rozpočtu na rok 2017 seznámila
VH Ing. Eva Neužilová,

„ VIZ PŘÍLOHA C 15 - . výsledovka analyticky,
„ VIZ PŘÍLOHA Č. 16 r—výsledovka po střediscích,

Zprávamandátové komise:
zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Baloun:
účast * 32 členů TJ Sokol Repy z.s.,
VH je usnášeníschopná.

Volby
schválení kooptace Mgr. Věry Sedláčkové do výboru TJ za MUDr. Pavla
Racka:

o souhlas — 31 delegátů,
o sdržel se —

1 delegát,
schválení P. Žmolila do funkce místopředsedy a statutárního zástupce:

o souhlas — 31 delegátů,
o sdržel se — ] delegát,

volba nového člena revizní komise — p. Zdeněk Neužil:
o souhlas — 7 delegátů,



13.

14.

15.

16.

17.

o sdrželo se — 6 delegátů,
0 proti — 19 delegátů

- volba nového člena revizní komise — p. Petr Svoboda:
o souhlas — 19 delegátů,
o sdrželo se — 6 delegátů,
0 proti — 7 delegátů.

Zpráva volební komise
- zprávu volební komise přednesla Lenka Malinkovičová. Valnou hromadou

byla členkou výboru TJ schválena Mgr. Věra Sedláčková, statutárním
zástupcem a místopředsedou výbotu TJ byl schválen Petr Žmolil a členem
revizní komise byl zvolen pan Petr Svoboda. Všichni schválení i zvolení
členové své funkce přijímají.

Diskuse
- L. Malinkovičová — informace o zahájení výstavby sportovní haly a vybraném

provozovateli,
- K. Schlosser — informace o činnosti odboru SPV — oddílu rekreačního

volejbalu, poděkování za přání k životnímu jubileu,
- J. Rosenbamnová — informace o akci „Řepy vpohybu“ — Moveweek —

1. červen 2017, ZŠ Socháňova, množství i nových disciplín nejen pro děti
(T ball).

Návrhy do usnesení
— do návrhu usnesení byl doplněn bod týkající se schválené změny volebního

řádu.

UsneseníSD
— návrh usnesení byl přednesen Mgr. Věrou Sedláčkovou - VIZ PŘÍLOHA Č. 17,
— návrh usnesení byl schválen všemi delegáty.

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 22. dubna: L. Malinkovičová /iA _... LYZa správnost: J. Rosenbaumová TJ SOKOL REPY, zs. 2.
Engelmůllerova 625/4
163 00 Praha 6 - ŘepyIČ: 48137294


