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Pokyny sokolským jednotám župy plukovníka Švece k VALNÝM 
HROMADÁM jednot a sokolské župy v roce 2019. 

 

V roce 2019 nás čekají VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY, z kterých vzejdou činovníci na další 3 roky.  
 

Povinností každé sokolské jednoty je svolat VOLEBNÍ VALNOU HROMADU JEDNOTY do 
31. 3. 2019. 

Žádáme jednoty o zasílání pozvánek na jejich „volební valné hromady“ na adresu Sokolské župy plukovníka 
Švece, kde se pokusíme zajistit účast člena Předsednictva župy na Valné hromadě jednoty. 

 
 Potřebné pokyny ke konání valných hromad tělocvičných jednot naleznete na webu ČOS - 
http://sokol.eu/obsah/5429/dokumenty-ke-stazeni. V pokynech najdete popis o průběhu a přípravě valných hromad, vzory 
zápisu z valné hromady a volební řád sokolských jednot. V případě potřeby se obraťte na kancelář župy, kde vám rádi 
poradíme. 
 

Sokolské jednoty i celou naší župu čekají následující úkoly: 
 

 leden - březen 2019: Uspořádání volebních valných hromad T.J. – stanovy ČOS Čl.7, především bod 7.6 – 7.8. 
a 13. 
Valná hromada musí být uskutečněna nejdéle do 31. 3. 2019. 
 

- usnesením schvaluje VÝROČNÍ ZPRÁVU T.J. za rok 2018, rozhoduje o rozdělení zisku a ztrát, schvaluje plán  činnosti a 
rozpočet na další období atd. 
- schvaluje zprávu kontrolní komise jednoty 
- volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty a další členy výboru jednoty a jejich náhradníky a to včetně 
náčelníka, náčelnici, vzdělavatele a předsedu odboru sportu, kteří jsou rovněž členy výboru jednoty. Pokud ale existují 
v jednotě cvičitelské sbory, vzdělavatelský sbor a odbor sportu, volí náčelníka, náčelnici, vzdělavatele a předsedu odboru 
sportu a jejich zástupce tyto sbory a VH je pouze bere na vědomí. 
- volí členy kontrolní komise a jejich náhradníky (v jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 může volit místo 
kontrolní komise jednoho člena pověřeného kontrolou 
- volí vyslance na Valnou hromadu župy a jejich náhradníky (vyslanec je zástupce jednoty zvolený Valnou hromadou T.J., 
počet vyslanců za TJ Sokol je stanoven klíčem podle počtu členů). 
- může zvolit kandidáty do předsednictva župy a do kontrolní komise župy. 
- může zvolit kandidáty do ústředních orgánů ČOS  
- důležité je zaslat na župu zápis z valné hromady T.J. a protokol o volbě statutárních orgánů T.J. (včetně vyplňeného 
Evidenčního listu ČOS).  
- v případě změny volených činovníků ve Výboru a Kontrolní komisi zaslat podklady na župní kancelář pro změnu ve 
Veřejném rejstříku.  
 

 březen/duben 2019:  
- Zasedání volebního náčelnictva župy - volba orgánů náčelnictva župy, 16. března 2019 od 9:30 hod. v Dalešicích 
- Zasedání OS /odbor sportu/ župy - volba předsedy OS a jeho zástupce (v minulých obdobích se nekonalo a funkce 
předsedy župního OS nebyla obsazena) 
- Zasedání vzdělavatelů - volba župního vzdělavatele a jeho zástupce (v minulých obdobích se nekonalo, ale funkce 
vzdělavatele župy byla obsazena volbou na VH župy) 
 

 28. duben 2019: VALNÁ HROMADA ŽUPY – JIHLAVA, Tyršova 12, od 9:30 hod. 
 - projednat zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období.  
 - schválit Výroční zprávu župy za rok 2018  
 - projednat plán činnosti na období 2019 
- volba statutárního orgánu župy - předsednictva župy. 
- volba členů (a náhradníků) Kontrolní komise župy. 

 - volba vyslanců do Výboru ČOS (3 roky) + náhradníky. 
 - volba kandidátů do předsednictva ČOS, Kontrolní a Rozhodčí komise ČOS. 
 - volba delegáta na Sjezd ČOS + náhradníka. 

 
 

Zpracoval Martin Zuzaňák, projednáno na zasedání Pžupy dne 12. 12. 2018. 


