soKoLsKÁ župa elRÁxovn,
zenklova 37, í80 00 Praha 8 - Libeň,
lÓ 613 83 724, mail: zbarakova@zbafakova.cz
\rýbor T. J. Sokol Strančice ses. Štolbová, br.

Šindelař (doponrčeně)
Tenisový oddíI T. J. sokol střančice (doporučeně)
vylučovaníčlenoYéTo T, J. Sokol Strančice
Pv župy, KKžupy lŤ'aiI 22. 'J . 2016

zenklova 2137
l80 00 Praha

\a rědomi ČOS: .raro.ILa.e:, MoL,čkora.
mi.lo.1.rro.ra br K_roc. oS Čos 1ses, KJčmáiovd,
ses. Marušová, br.
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Rozhodnutí Předsednictva žuDv Barákovv ze dne 11. 7. 20í6 Ve věci sporu VÝboru
iednotv T, J. sokol strančice a Tenisového oddílu T. J. sokol strančice, přezkoumání
rozhodnutí VÝboru T. J, Sokol Straněice o vvlučováníělenů Tenisového oddílu T. J.
sokol strančice a rušenífunkčníhoTenisového oddílu T. J. sokol strančice

Dne 11.7.2016 bylo svoláno na zák|adě vzájemné dohody jednání mimořádného
Předsednictva župy Barákovy zdůvodůVýše uvedených. Přítomno bylo 8 členů
Předsednictva župy ze 13,2 členky KK žUpy, 2 statutární zástupci T. J. sokol strančice,

4 členovéTenisového oddílu T, J, Sokol strančice Vč. Vylučovaných členů,místostarosta
Čos br- Kroc a Zástupci os ČoS ses. Krčmářová-předsedkyně komise tenisu os cos a
ses, MarušoVá, metodička os ČoS,

Předsednictvo župy Barákovy dospělo na základě prostudování doručených
písemných podkladů, informací zástupců obou stran, osobních náVštěVách ve

straněicích a předchozích jednáních s oběma stranami na župě iednohlasně k těmto
rozhodnutím;

1/ Rekonstrukce

tenisových kuňů probíhala s Vědomím Výboru T, J, sokol strančice již
od r. 2015 - neshledáVáme tudížzásadní nedostatky, Nedostatky byly Zjištěny pouze Ve
folmální komunikaci obou stran, Rekonstrukce byla úspěšně ukončena a 12, 6. 2016 by|y
kurty slavnostně otevřeny, Výbor T. J. sokol Strančice po§kytl župě fotodokumentaci, ze

které je patrné, že kurty byly Zdárně dokoněeny a oddíl tenisu na nich můžetrénovat, Nebyly
zjištěny žádné finančníZráty, porušeníZákona ani výrazná pochybení jednotlivých stran.
Spor se Zakládá Zejména na ,Znepřátelených" osobních vztazích. Účet tenisoVého oddílU byl
součástíúčetnictvíT. J, Sokol stíančicea finančníprostředky Z tohoto účtubyly kompletně
použity na rekonstrukci tenisových kurtů,
a.ii;] irc]in)|N. !
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2/ Předsednictvo župy nesouhlasí s vylučováním členůbýValého Vedení tenisového

oddilu, jmenovitě ses, Kudrnové, bratrů Bočka, Trejbala a Budského. Důvody Výboru T. J.
Sokol stíančicek VylučoVání Z Čos shledalo Předsednictvo župy jako neopodstatněné a dle
Stanov cOS provedene s procesnimi chybami a ukládá Výboru T, J. sokol strančice Zrušení
rozhodnutí o Vyloučen í jmenovaných členů,

3/ Předsednictvo župy nesouhlasí se zrušenímfunkčníhoTenisového oddílu T. J,
sokol strančice Vedeného v os Čos, ktený je registrován a je řádným členem v Českém
tenisovém svazu již od r. 1991. Tenisový oddíl se pravidelně účastnírůZných teniso\^ých
soutěží,Zejména mládežnických, vykonáVá soustavnou spoňovní činnost bez přerušení a
svými spoňovními Výsledky reprezentuje jak jednotu, tak župu Barákovu i odbor sportu

Čos, TeniSoV,ý

oddíl je řádně registrován V oS Čos a není žádný důVod k jeho zrušení, Dle
platných Stanov Čos a Směrnice os ČoS č, 4l2o14 ne|ze funkčníoddíl rušit Výborem T, J,
Sokol a tudížtoto rozhodnutí Výboru T, J, Sokol považujeme Za bezpředmětné, odbor
Spoňu župy Barákovy děkuje Za dosavadní tíenérskou a sportovní činnost Všem členům
TeniSoVého odd ílU,

Předsednictvo župy při proběhlém jednání

11.7.2016

předložilo oběma stranám

,,MemorandUm o vzájemné spolUpráci" (Viz příloha), které bylo podepsáno pouze 3 Zástupci
Tenisového oddílu, Zástupci současnéhoVýboru T. J, sokol strančice odmítli ,,MemorandUm
o Vzájemné spolupráci" podepsat. Zároveň doporučujeme oběma stranám respektovat
právní rozbor a závéry advokátky N/]gr. Hájkové (ViZ příloha) písemně Zpracované
13. 1 . 2016 vč. osobního komentáře na schůzce na župě V únoru 2016. Předsednictvo župy
znovu žádá Výbor T. J, sokol strančice o zvážení podepsání tohoto ,,[,4emoranda o
Vzájemné spolupráci", jako souěást knarovnání Vžahůmezi Výborem T. J, Sokol a
Tenisovým oddílem T. J, sokol. Zároveň žádáme Výbor T, J. Sokol a Teniso\^ý oddíl, aby
nepodnikaly vůčisobě žádnénegativní kroky, které by mohly uškodit jak fungování
Tenisového oddílu pravidelné spoňovní činnosti zejména m|ádeže, pověsti T, J. sokol
Strančice V obci a okolí a rovněž pověSti celé Českéobce sokolské směrem k nesokolské
Veřejnosti,

-

Předsednictvo župy děkuje jak Výboru T, J, sokol strančice, tak Tenisovému oddílU T. J,
sokol strančice za dosavadní sokolskou činnost, dobré sportovni VýSledky a upřimně věří
V dalšíspolupráci mezi jmenovanými Stranami a pokračování kladné spolupráce i Vůčižupě
tlarakové á (;( )s
SOKOLSKÁ ŽUPA BARÁKOVA
zenk óýa 37j2
]3000 Pldha 3 Lb€ň

Se sokoIským pozdraVem ,,Nazdar"!
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g. Jakub o
jednatel župy

Jan Firbas

starosta župy

Lenka FarkasoVá
hospodář župy

Přílohy; Memorandum o vzájemné spolupráci
Právní rozbor lng, Hájkové
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