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T, J. Sokol Strančioe výboljednoty
Na vědomí: spol,tovní oddíly T. J, Sokol, oS

ČoS
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Věc: T. J. Sokol Strančice - rušeníregistrovanÝch oddílův T. J. Sokol Strančice

Vťený výbore, vťeníspoúovci_
odbol spoitu župy Barákovy se zcela Ztotožňu]'e s lozhodnutím předsednictva župy, kterému jsem
by1 jako předseda oSŽ osobně přítomen a dávám Vám tímto na vědomí, že spoltoui oddíly T. J.
Sokol Strančice (tenis, nohejbal) jsou nadále legistlováni v odboru sporhr ČoS pro rok 20l6, Změnu
1Ze provést pouze až k 1,1.20i7.

DáIe žád,ám svolání iádné valné hromady sportovních oddílůdle jednacího řádu OS ČOS a ž.upy
nejpozději v záií t.r,, za účelemiádného zvolení předsedy odboru spoňu ve VašíT. J. Soko]
Strančice, ktelý by měl být následně kooptoviin do výboru T, J. Sokol Strančice s řádnou možností
vykonávat svoji činnost dle ob§ahu funkce Jednacího řádu Čos a Směmice ČoS ó.4l20I4 ''Záýazný
pokyn k orgalizování sportu v rámci odbo.u .porru ČoS", Ziror eň doporucujeme obána spoltovním

oddílůmsi na této valné hromadě spotlormích oddílův T. J. Sokol řádně zvolit své předsedy a výbol,
aby nebylo pochyb v orgánech ČOS o pravomocech a kompetencích činovnikii jednajícíchza
jednotlivé oddíly, zejm. oddíl tenisu.
Termin této valné hromady sportovních oddílůmusí bý řádně předem župě a oS ČoS oznri,rrren a
áčastníse ho Zásfupci župy a ČoS.
Předseda odboru spofiu župy a starosta župy děkují za dosavadní dosažené spoltovní výsledky a
doporučuji oddílu tenisu a výboru T. J, Sokol Strančice zno\1r z\,ážit společnémemolandum o
spolupráci, a oddílu tenisu vl,vinout kladné úsilípro podpis Výborern T, J. Sokol Strančicc dle
Iozsahu piiloženého memoraída.
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Jan Firbas
starosta župy
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