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Zápis z Valné hromady (VH) TJ Sokol Řepy z.s. (TJ) 
konané dne 25. dubna 2018 v 17:30 hod v Klubu sportovců 

 
Z pověření výkonného výboru TJ řídila jednání Lenka Malinkovičová  

 

1. Zahájení – uvítání hostů: 
- VH byla zahájena po 15 minutové čekací době – dle stanov TJ Sokol Řepy z.s., 

- přivítání všech delegátů, 

- přivítání hostů: 

o D. Remiš – správce objektu, 

- omluvení: 

o Mgr. Jitka Synková – starostka MČ Praha 17 

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

o Jaroslav Hájek – místostarosta MČ Praha 17, 

o Mgr. Jaroslav Honzík, člen stávajícího výboru TJ. 

 

2. Projednání a schválení programu jednání: 
VIZ PŘÍLOHA Č. 1 
- nebyly vzneseny žádné připomínky k připravenému programu, 

- program valné hromady byl schválen všemi delegáty. 

 

3. Projednání a schválení jednacího řádu:  
VIZ PŘÍLOHA Č. 2 
- nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému jednacímu řádu, 

- jednací řád valné hromady byl schválen všemi delegáty. 

 

4. Volba pracovních komisí: 
- mandátová:  Sedláčková Věra – volejbal (vedoucí komise) 

   Jiroušková Jana – volejbal, 

   Petr Svoboda – fotbal, 

- složení mandátové komise bylo schváleno 27 delegáty, dva se zdrželi, 

 

- návrhová: Mikulejská Marta – SPV (vedoucí komise), 

   Benda Petr – volejbal, 

   Polák Roman – fotbal,  

- složení návrhové komise schválili všichni delegáti. 

 

5. Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2017: 
- zprávu o činnosti přečetla předsedkyně TJ Sokol Řepy Ing. Lenka 

Malinkovičová. - VIZ PŘÍLOHA Č. 3 

 

6. Zprávy o činnosti oddílů TJ Sokol Řepy za rok 2017: 
- zprávu o činnosti oddílu fotbalu přečetl Josef Weiss,  

o VIZ PŘÍLOHA Č. 4, 
- zprávu o činnosti oddílu volejbalu přečetl Mgr. Věra Sedláčková,  

o VIZ PŘÍLOHA Č.  5, 
- zprávu o činnosti odboru SPV přečetla Mgr. Rosenbaumová Jitka,  

o VIZ PŘÍLOHA Č. 6. 
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7. Zpráva revizní komise TJ Sokol Řepy: 
- zprávu revizní komise přečetl předseda revizní komise Karel Schlosser, 

o VIZ PŘÍLOHA Č. 7. 

 

8. Informace o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu:  
- informace o hospodaření přednesla a s návrhem rozpočtu na rok 2017 

seznámila VH Ing. Eva Neužilová,  

- vedení účetnictví jednotlivých středisek je vyúčtováno dle skutečných příjmů 

a výdajů, 

- způsob vyúčtování grantových a dotačních programů, 
o VIZ PŘÍLOHA Č. 8  – VÝSLEDOVKA ANALYTICKY, 

o VIZ PŘÍLOHA Č. 9 – VÝSLEDOVKA PO STŘEDISCÍCH. 

 

9. Zpráva mandátové komise: 
Zprávu mandátové komise přednesla Věra Sedláčková: 

VH TJ Sokol Řepy se zúčastnilo: VIZ PŘÍLOHA Č. 10 – PREZENČNÍ LISTINY 

- 1 host,  

- 7 delegátů oddílu volejbalu, 

- 10 delegátů oddílu fotbalu, 

- 12 delegátů odboru SPV, 

Celkem účast:   29 delegátů a jeden host. 

VH je usnášeníschopná. 

Po hodině jednání VH opustil z důvodu pracovní vytíženosti M. Marek – 

místostarosta MČ P17, člen revizní komise.  

 

10. Diskuse: 
- L. Malinkovičová: 

o sděleny povinnosti členů vyslovit souhlas se zpracováním osobních 

údajů a podepsání nové přihlášky do spolku – dle směrnice GDPR, 

návrh na nový bod do usnesení VH, 

o sdělila informace ohledně stavu restitucí pozemků kolem objektu tesko, 

zamítnutí žádosti MČ P17 o zřízení služebnosti, další kroky ohledně 

využívání pozemku kolem objektu tesko a fotbalového hřiště budou 

podniknuty ve spolupráci s MČ P17, 

o sděleny informace ohledně změn ve Sportovním klubu Španielka Řepy, 

schválení nových stanov, volba nového výboru (Malinkovičová, Šauer, 

Vaníčková) a revizní komise, 

- J. Weiss: 

o žádost o informace ohledně možností využití sportovní haly členy TJ 

Sokol Řepy a ostatními občany Řep a dotaz ohledně způsobu 

provozování haly. 

- L. Malinkovičová: 

o sděleny informace ohledně odvolání se firmy Saunia proti způsobu 

výběrového řízení na provozovatele haly = veřejná zakázka versus 

koncesní řízení, vše nyní v jednání MČ P17, 

- J. Weiss, R. Bouberraga, V.Sedláčková, P. Benda, L. Baloun a další 

o diskuse ohledně zvoleného způsobu provozování sportovní haly, ztráta 

možnosti MČ P17 zasahovat do provozování haly, chybějící informace 

občanům Řep o způsobu provozování haly, skepse, zdali budou moci 

členové TJ Sokol Řepy novou sportovní halu využívat pro své aktivity, 
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požadavek delegátů směrem k výboru TJ na vznesení dotazu pro MČ 

týkající se zajištění způsobu využití sportovní haly členy TJ, možnosti 

majitele haly (MČ) ovlivnit způsob provozování a využití haly občany 

Řep, nutnost účasti členů TJ na zasedání zastupitelstva MČ P17 dne 20. 

června, podán písemný návrh do usnesení VH,  

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

volejbalu, 

- J. Rosenbaumová – informace o akci „Řepy v pohybu“ – Moveweek – 

31. květen 2018, ZŠ Socháňova, množství i nových disciplín nejen pro děti. 

 

11. Zpráva návrhové komise: 
- do návrhu usnesení byly podány dva návrhy:  

1. do části III, odst. 1 přidat bod g): 

„Iniciovat účast členů TJ na zasedání zastupitelstva MČ P17 dne 20. června za 

účelem získání informací týkající se způsobu pronájmu a provozování nové 

sportovní haly, možností využití haly členy řepských sportovních spolků 

(mající sídlo v Řepích) a občanů Řep a finální podoby haly, bazénu, saunové 

centra a venkovních hřišť.“ 

2. do části III, odst. 3 přidat bod f): 

„Zajistit podepsání nových přihlášek a souhlasu se zpracováním osobních 

údajů dle směrnice GDPR všem členům TJ Sokol Řepy, z.s..“ 

  

12. Usnesení SD: 
- návrh usnesení byl přednesen Lenkou Malinkovičovou - VIZ PŘÍLOHA Č. 11 

- usnesení bylo schváleno všemi přítomnými delegáty. 

 

13. 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 25. dubna 2018: L. Malinkovičová  

 

Za správnost: J. Rosenbaumová 


