
Usnesení valné hromady Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka
konané dne 24.6.2020 v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Juliánov

Na valné hromadě župy je přítomno z 94 pozvaných účastníků s hlasem 
rozhodujícím (91 vyslanců a 3 zástupci odborných programových útvarů) 49 
účastníků s hlasem rozhodujícím, t. 52,1 % . Přítomni jsou zástupci celkem 30 jednot
v župě sdružených. Valná hromada je usnášeníschopná. 

I. VH župy bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení VH z roku 2019.   

2. Udělení pamětních listů  jednotám k významným výročím. 

3. Usnášeníschopnost valné hromady, kdy z počtu pozvaných 94 účastníků s hlasem 
rozhodujícím je přítomno 49 účastníků s hlasem rozhodujícím, tj. 52,1 %.   

4. Příspěvky do rozpravy.

II. VH župy schvaluje:

1.Volbu  mandátové  a volební komise ve složení:  ses. Jana Bartoňková, Jana Galiová, 
Helena Ryšková.

2. Volbu zapisovatelky – ses. Eva Olešovská. 

3. Volbu návrhové komise ve složení br. Jan Rychlovský, Jan Mandát, Petr Pošmůrný. 

    Členové návrhové komise jsou zároveň také ověřovateli zápisu. 

4. Zprávu předsednictva župy o činnosti za rok 2019.

5. Zprávy o činnosti župních odborů všestrannosti a sportu, vzdělavatelky župy a matriky.

6. Zprávu o hospodaření za rok 2019, účetní závěrku za rok 2019 a návrh rozpočtu župy 
na rok 2020. 

7. Zprávu kontrolní komise župy. 

   

 III. VH župy ukládá předsednictvu župy: 

1. Zahájit přípravu a realizaci Sokolského Brna 2021.
2. Vypsat nové výběrové řízení na nájem župní kanceláře, výsledek předložit mimořádné

valné  hromadě,  vzít  zpět  výpověď  z nájmu  nebytových  prostor  župní  kanceláře  a
jednat o dodatku k nájemní smlouvě. 

3. Svolat mimořádnou valnou hromadu v termínu do 30.10.2020.



IV. VH župy ukládá tělocvičným jednotám  

1. Provádět  aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku vždy, pokud dojde ke změnám ve 
složení výboru a kontrolní komise.

2. Ukládat požadované listiny (zápis nebo usnesení z VH jednoty a účetní závěrku) do 
sbírky listin ve spolkovém rejstříku.

3. Aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku na stránkách Národní sportovní agentury 
v souvislosti se žádostmi o dotace.  

4. Aktivní zapojení do Sokolského Brna 2021. 

V. VH vyjadřuje 

    nespokojenost s nečinností předsednictva ČOS a kontrolní komise ČOS ve věci 
údajného vystoupení T.J. Sokol Brno II  ze svazku ČOS. 

Návrhová komise:

br. Jan Mandát                ………………………………….

br. Petr Pošmůrný           .…………………………………

                                   

br. Jan Rychlovský          ………………………………….


