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Zápis z Valné hromady (VH) TJ Sokol Řepy z.s. (TJ) 
konané dne 23. června 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 PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17, 

o Karel Schlosser, předseda kontrolní komise. 

 

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

- program valné hromady byl schválen všemi přítomnými 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 přítomnými delegáty. 

 

4. Projednání a schválení volebního řádu:  
VIZ PŘÍLOHA Č. 3 

- nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému volebnímu řádu, 

- volební řád valné hromady byl schválen všemi přítomnými delegáty. 

 

5. Volba pracovních komisí: 
- mandátová:  Ladislav Baloun – SPV (vedoucí komise) 

   Petr Mertin - fotbal, 

   Hana Pecháčková - SPV, 

- složení mandátové komise bylo schváleno všemi přítomnými delegáty, 

 

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

   Jitka Rosenbaumová - SPV, 

   Jiří Kočovský – fotbal,  

- složení návrhové komise bylo schváleno všemi přítomnými delegáty, 

 

- volební: Petr Benda – volejbal (vedoucí komise), 

-   Jana Jiroušková - volejbal, 

-   David Machurka – fotbal,  

- složení volební komise bylo schváleno všemi přítomnými delegáty. 

 

6. Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2019: 
- zprávu o činnosti přečetla předsedkyně TJ Sokol Řepy Lenka Malinkovičová. 

VIZ PŘÍLOHA Č. 4. 
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7. Zprávy o činnosti oddílů TJ Sokol Řepy za rok 2019: 
- zprávu o činnosti oddílu fotbalu přečetl Josef Weiss,  

o VIZ PŘÍLOHA Č. 5, 
- zprávu o činnosti oddílu volejbalu přečetl Mgr. Věra Trubáčková,  

o VIZ PŘÍLOHA Č.  6, 
- zprávu o činnosti odboru SPV přečetla Mgr. Rosenbaumová Jitka,  

o VIZ PŘÍLOHA Č. 7. 
 

8. Zpráva revizní komise TJ Sokol Řepy za rok 2019: 
- zprávu revizní komise přečetl člen revizní komise Petr Svoboda, 

o VIZ PŘÍLOHA Č. 8. 

 

9. Informace o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu:  
- informace o hospodaření přednesla a s návrhem rozpočtu na rok 2020 

seznámila VH Ing. Eva Neužilová,  

- vedení účetnictví jednotlivých středisek je vyúčtováno dle skutečných příjmů 

a výdajů, 

- způsob vyúčtování grantových a dotačních programů je prováděno dle 

podmínek jednotlivých dotačních titulů, 
o VIZ PŘÍLOHA Č. 9  – VÝSLEDOVKA ANALYTICKY, 

o VIZ PŘÍLOHA Č. 10 – VÝSLEDOVKA PO STŘEDISCÍCH. 

 

10. Zpráva mandátové komise: 
Zprávu mandátové komise přednesl Ladislav Baloun - VIZ PŘÍLOHA Č. 11 

VH TJ Sokol Řepy se zúčastnilo: VIZ PŘÍLOHA Č. 12 – PREZENČNÍ LISTINY 

- 7 delegátů oddílu volejbalu, 

- 8 delegátů oddílu fotbalu, 

- 12 delegátů odboru SPV. 

 

11. Volby do výkonného výboru a kontrolní komise 
Zahájení voleb do výkonného výboru a kontrolní komise dle stanov TJ a volebního 

řádu. 

Sčítání hlasovacích lístků během diskuse. 

 

12. Diskuse: 
- Mgr. Jitka Rosenbaumová 

o informace o nemožnosti využití nového sportovního centra Řepy pro 

oddíl gymnastiky z důvodu chybějící výbavy gymnastickým nářadím, 

a z důvodu nemožnosti hlukového oddělení,  

- J. Bíro: 

o informace o otevření a provozu nového SC Řepy, využití zejména pro 

florbalovou akademii Řepy (zastřešuje Tatran Střešovice), 

a basketbalovou akademii Praha, 

o zbylé volné hodiny nabídnuty k využití i TJ a ostatním sportovním 

spolkům v Řepích, 

o informace o složitém vyjednávání ohledně finální podoby SC v Řepích, 

včetně počátečních jednání s gymnastickou federací, 



TJ SOKOL ŘEPY, Z.S. 

ENGELMÜLLEROVA 625/4, 163 00 PRAHA 17 – ŘEPY 

IČ: 48137294 

IDDS: dg4sjz8 

 

3 

o předpokládaný termín zahájení provozu ubytovny září/říjen 2020, 

- E. Neužilová: 

o konstatování ohledně využívání nové sportovní haly neřepskými 

organizacemi a připomenutí slibů zástupců MČ ohledně výstavby SC 

pro občany Řep, 

o dotace MHMP na výstavbu SC, 

- J. Bíro: 

o informace o tom, že basketbalová akademie v Řepích již s řepskými 

základními školami spolupracuje formou sportovních tříd, 

- J.Weiss: 

o žádost ohledně změny provozního řádu bazénu tak, aby se do bazénu 

mohlo vstupovat pouze s plavkami, nikoliv s plážovými šortkami, (je to 

bazén, ne aquapark), 

- J. Bíro: 

o o změně provozního řádu v tomto duchu neuvažují, 

- V. Trubáčková: 

o konstatování ohledně způsobu projednávání žádosti oddílu volejbalu na 

dofinancování rekonstrukce antukových kurtů na zasedání zastupitelů 

MČ P17, včetně nepravdivých informací zastupitelů o způsobu 

využívání antukových kurtů, 

- J. Bíro: 

o dofinancování rekonstrukce antukových kurtů je pro MČ P17 

neekonomické, protože se jedná o sezónní sportoviště, 

- D. Machurka: 

o dotaz ohledně plánu MČ P17 na výstavbu nových kabin pro TJ Sokol 

Řepy, 

- J. Bíro: 

o nemá žádné informace o takovém plánu MČ P17, 

- J. Rosenbaumová: 

o zdůraznila dlouholetou podporu MČ P17 pro činnost TJ Sokol Řepy 

a poděkovala za celé TJ za dlouhodobou finanční podporu MČ. 

 

13. Vyhlášení výsledků voleb 
Do výkonného výboru i kontrolní komise byli zvoleni všichni navržení kandidáti – 

viz zpráva mandátové komise - VIZ PŘÍLOHA Č. 11. 

 

14. Zpráva návrhové komise: 
- do návrhu usnesení nebyly podány žádné návrhy. 

 

15. Usnesení SD: 
- návrh usnesení byl přednesen Jitkou Rosenbaumovou - VIZ PŘÍLOHA Č. 13 

- usnesení bylo schváleno všemi přítomnými delegáty. 
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16. Závěr: 

- L. Malinkovičová poděkovala za účast na VH a popřála všem členům hodně 

sportovních i životních úspěchů a členům výboru a kontrolní komise hodně 

pracovních úspěchů v dalším období. 

 
 

Zapsáno:   23. června 2020 

 

Za správnost:  L. Malinkovičová 
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