
Pozvánka na Valnou hromadu TJ Kobylisy,z.s. 
konanou dne 13.10.2021 v 18:00 hod. 

 
 
Místo konání: Sokolovna TJ Kobylisy, U školské zahrady 9, Praha 8, klubovna šachu - suterén 
 
Valná hromada je shromážděním delegátů. Je složena ze zástupců – delegátů starších 18. let všech 
sdružených oddílů, kteří jsou členy TJ nejméně tři roky a podle zásady, že za každých započatých 20 členů 
oddílu, pokud mají tito členové minimálně tříleté nepřetržité řádné členství v TJ, se valné hromady účastní 
1 zástupce. Pokud má oddíl méně jak 20 členů, má právo vyslat na valnou hromadu pouze jednoho 
delegáta. 
 
Zvláštní proticovidová opatření: 
1. všichni účastníci VH musí splňovat všechna opatření MZ stanovená pro pobyt ve vnitřních prostorech. 
Zároveň nesmí vykazovat klinické příznaky Covid-19. 
 
2. Pro urychlení VH se všechny zprávy, které jsou v programu rozešlou předsedům oddílů TJ. Jejich 
povinností je zabezpečit, aby se s nimi seznámili všichni účastníci VH před jejím začátkem. Toto opatření je 
zavedeno pro maximální zkrácení VH z důvodu epidemiologických rizik. 
 
4. Žádáme oddíly TJ, aby zaslali zápis z oddílové schůze, kde jsou navrženi případní kandidáti do volených 
pozic (starosta TJ, Výkonný výbor TJ a Kontrolní komise TJ). 
 
Všechna tato opatření směřují k plynulému a rychlému průběhu TJ. 
 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Ověření usnášení schopnosti konference 
3. Volba volební komise, pracovního předsednictva, odsouhlasení jednacího řádu. 
4. Zpráva o činnosti výboru TJ za rok 2020 a plánu a vize na rok 2022. Zpráva bude zaslána všem 

předsedům oddílů před VH. 
5. Stručné zprávy předsedů či zástupců oddílů a odborů o činnosti jednotlivých oddílů a odborů 

v uplynulé sportovní sezóně. Zprávy budou zaslány všem předsedům oddílům před VH. 
6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2022.  Zpráva bude rozeslána všem 

předsedům oddílů před VH. 
7. Zpráva VV o probíhajících právních sporech TJ. Zpráva bude rozeslána před VH. 
8. Zpráva kontrolní komise o její činnosti. Zpráva bude zaslána všem předsedům oddílům TJ před VH. 
9. Volba Starosty, výkonného výboru TJ a kontrolní komise. 
10. Různé a diskuse  

 
 
Žádáme všechny oddíly, aby informovali vedení TJ resp. VV o jimi navržených kandidátech do Kontrolní 
komise, výkonného výboru a starostu TJ nejpozději do 8.10.2021. 
 
Za výkonný výbor TJ 
ing. Ivan Dědek, starosta 
 


