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Zápis z Valné hromady (VH) TJ Sokol Řepy z.s. (TJ) 
konané dne 23. dubna 2019 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, 

- omluvení: 

o Martin Marek, člen revizní komise, místostarosta MČ P17. 

 

2. Projednání a schválení programu jednání: 
VIZ PŘÍLOHA Č. 1 
- všichni přítomni byli informováni o tom, že VH 2019 měla být volební, 

z časových a organizačních důvodů výbor TJ nestihl připravit kandidátní 

listiny, do usnesení výbor TJ navrhuje vložit bod týkající se prodloužení 

mandátu stávajícího výboru TJ o jeden rok a program z tohoto důvodu 

neobsahuje bod týkající se voleb, 

- 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:  Zdeněk Pospíšil – SPV (vedoucí komise) 

   Tomáš Kroupa - fotbal, 

   Marek Malinkovič  - volejbal, 

- složení mandátové komise bylo schváleno všemi delegáty, 

 

- návrhová: Sedláčková Věra – volejbal (vedoucí komise), 

   Pavel Zajpt - SPV, 

   Pavel Kraus – fotbal,  

- složení návrhové komise bylo schváleno 28 delegáty, jeden se zdržel. 

 

5. Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2018: 
- zprávu o činnosti přečetla předsedkyně TJ Sokol Řepy Ing. Lenka 

Malinkovičová. - VIZ PŘÍLOHA Č. 3 

 

6. Schválení nového složení výboru: 
- ukončení členství Jaroslava Honzíka v TJ a ve výboru TJ, schváleno všemi 

delegáty, 

- kooptace nového členy výboru TJ pana Zdeňka Pospíšila od 1. ledna 2019, 

(SPV) schváleno všemi delegáty, 

- kooptace nové členky výboru TJ paní Jany Jirouškové (volejbal) od 23. dubna 

2019, schváleno 28 delegáty, jeden se zdržel. 
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7. Zprávy o činnosti oddílů TJ Sokol Řepy za rok 2018: 
- zprávu o činnosti oddílu fotbalu přečetl David Machurka,  

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. 
 

Během jednání VH se dostavila starostka MČ Prahy 17, Mgr. Jitka Synková. 

 

8. Zpráva revizní komise TJ Sokol Řepy za rok 2018: 
- zprávu revizní komise přečetl předseda revizní komise Karel Schlosser, 

o VIZ PŘÍLOHA Č. 7. 

 

9. Informace o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu:  
- informace o hospodaření přednesla a s návrhem rozpočtu na rok 2019 

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. 

 

10. Zpráva mandátové komise: 
Zprávu mandátové komise přednesl Zdeněk Pospíšil: 

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

- 1 host,  

- 7 delegátů oddílu volejbalu, 

- 12 delegátů oddílu fotbalu, 

- 9 delegátů odboru SPV, 

Celkem účast:   28 delegátů a jeden host. 

VH je usnášeníschopná. 

 

11. Diskuse: 
- Mgr. Jitka Synková: 

o pozdravila všechny delegáty VH, 

o sdělila informace ohledně podpory sportu ze strany MČ P17,  

o sdělila informace ohledně sportovní haly: 

 velký tlak ze strany MČ na realizátora stavby, z důvodu 

zahájení provozu bazénu pro školy a školky v Řepích ve 

školním roce 2019/2020, 

 založení s.r.o. Zdravá sedmnáctka, jednatel pan Bíro (zastupitel 

MČ P17),  

 vyhlášení výběrového řízení na managera s.r.o. přes personální 

agenturu,  

 předpoklad zahájení zkušebního provozu – léto 2019. 

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

28. květen 2019, ZŠ Socháňova, množství i nových disciplín nejen pro děti. 
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12. Usnesení Valné hromady: 

- zpráva návrhové komise: 

1. do části I, přidat bod f)a bod g) 

f) „Ukončení členství v TJ Sokol Řepy a ve výkonném výboru TJ Sokol 

Řepy pana Jaroslava Honzíka.“ 

g) „Janu Jirouškovou do výboru TJ na základě návrhu oddílu volejbalu.“ 

- návrh usnesení byl přednesen Lenkou Malinkovičovou - VIZ PŘÍLOHA Č. 11 

- usnesení bylo schváleno všemi přítomnými delegáty. 

 

13. Závěr: 

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

sportovních i životních úspěchů a členům výboru a revizní komise hodně 

pracovních úspěchů v dalším období. 

 
 

Zpracovala 23. dubna 2019  L. Malinkovičová  

 

Za správnost: J. Rosenbaumová 
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