TJ SOKOL ŘEPY, Z.S.
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Zápis z Valné hromady (VH) TJ Sokol Řepy z.s. (TJ)
konané dne 21. dubna 2022 v 17:30 hod v Klubu sportovců
Z pověření výkonného výboru TJ řídila jednání Lenka Malinkovičová
1.

Zahájení – uvítání hostů:
-

-

VH byla zahájena v 17:30 hod. dle Programu VH,
v době zahájení nebyla přítomna nadpoloviční většiny pozvaných delegátů
s hlasem rozhodujícím a VH nebyla usnášeníschopná,
po 15 minutové čekací době byla VH dle stanov TJ zahájena znovu
a usnášeníschopná byla v počtu přítomných delegátů
přivítání hostí:
o Jaroslav Bíro, místostarosta, člen kontrolní komise TJ,
omluveni:
o Mgr. Alena Kopejtková, starostka MČ Praha 17,
o Petr Svoboda, člen kontrolní komise,
o MUDr. Jana Jiroušková, členka výboru TJ,
přivítání všech delegátů.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu¨
-

2.

zapisovatel: Lenka Malinkovičová
ověřovatel zápisu: Jitka Rosenbaumová
zapisovatel a ověřovatel zápisu valné hromady byli schváleni všemi
přítomnými delegáty.

Projednání a schválení programu jednání:
VIZ PŘÍLOHA Č. 1

3.

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

Projednání a schválení jednacího řádu:
VIZ PŘÍLOHA Č. 2

4.

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

Volba pracovních komisí:

-

mandátová: Jitka Rosenbaumová – SPV (vedoucí komise)
Denisa Hrašnová – volejbal,
Weiss Josef - fotbal,
složení mandátové komise bylo schváleno všemi přítomnými delegáty,

-

návrhová:

-

-

Martin Racek – volejbal (vedoucí komise),
Zdeněk Pospíšil - SPV,
Petr Klíma – fotbal,
složení návrhové komise bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.
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5.

Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2021:
-

zprávu o činnosti přečetla předsedkyně TJ Sokol Řepy Lenka Malinkovičová.
VIZ PŘÍLOHA Č. 3.

6.

Zprávy o činnosti oddílů TJ Sokol Řepy za rok 2021:
-

7.

Zpráva kontrolní komise TJ Sokol Řepy za rok 2021:
-

8.

zprávu o činnosti oddílu fotbalu přečetl Josef Weiss,
o VIZ PŘÍLOHA Č. 4,
zprávu o činnosti oddílu volejbalu přečetl Mgr. Věra Trubáčková,
o VIZ PŘÍLOHA Č. 5,
zprávu o činnosti odboru SPV přečetla Mgr. Rosenbaumová Jitka,
o VIZ PŘÍLOHA Č. 6.

zprávu revizní komise přečetla členka revizní komise Jaroslava Holasová,
o VIZ PŘÍLOHA Č. 7.

Informace o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu:
-

-

informace o hospodaření přednesla a s návrhem rozpočtu na rok 2022
seznámila VH 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
o

-

Delegáti VH byli seznámeni s účetní závěrkou pro rok 2021:
o
o
o

9.

PŘÍLOHA Č. 10 – ROZVAHA
PŘÍLOHA Č. 11 – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
PŘÍLOHA Č. 12 – SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Návrh na navýšení členských příspěvků
-

10.

VIZ PŘÍLOHA Č. 8 – VÝSLEDOVKA ANALYTICKY,
VIZ PŘÍLOHA Č. 9 – VÝSLEDOVKA PO STŘEDISCÍCH.

předsedkyni TJ byl přednesen návrh na zvýšení členských příspěvků od
1. července 2022 a to na:
o 700 Kč/rok, platba 350 Kč/pololetí, členové ve věku 10 let a starší
(dosaženo v období platby = pololetí),
o 600 Kč/rok, platba 300 Kč/pololetí, členové ve věku do 10 let.

Zpráva mandátové komise:
Zprávu mandátové komise přednesla Jitka Rosenbaumová - VIZ PŘÍLOHA Č. 13
VH TJ Sokol Řepy se zúčastnilo: VIZ PŘÍLOHA Č. 14 – PREZENČNÍ LISTINY
- 8 delegátů oddílu volejbalu,
- 7 delegátů oddílu fotbalu,
- 7 delegátů odboru SPV.

11.

Diskuse:
-

Jaroslav Bíro, místostarosta MČ P17 pozdravil účastníky VH, poděkoval za
dobrou práci a zajištění sportovní činnosti v době nouzového stavu
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a protikovidových opatření, popřál členům TJ hodně sportovních úspěchů
a ujistil členy TJ o podpoře jejich činnosti ze strany MČP17.
12.

Projednání usnesení:
-

13.

do návrhu usnesení byl ještě před začátkem VH podán návrh oddílu volejbalu
na doplnění úkolu pro výbor TJ:
o vznést dotaz na zástupce MČ P17 ohledně plánů s antukovými kurty –
vzhledem k zamítnutí žádosti o dosíťování a případné možnosti odkupu
pozemku – část parcely číslo 49, katastrální území Řepy.
návrh usnesení byl přednesen Lenkou Malinkovičovou - VIZ PŘÍLOHA Č. 15
usnesení bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

Závěr:
-

L. Malinkovičová poděkovala za účast na VH a popřála všem členům hodně
zdraví, sportovních i životních úspěchů a členům výboru a kontrolní komise
hodně pracovních úspěchů v dalším období.

Zapsáno:
Za správnost:

21. dubna 2022

L. Malinkovičová

Digitálně podepsal Ing.
Ing. Lenka
Lenka Malinkovičová
2022.05.04
Malinkovičová Datum:
14:11:28 +02'00'

Ověřovatel zápisu: J. Rosenbaumová
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