
Zápis 

Z výboru župy Budečské dne 4.1. 2010 

 
Přítomni dle presenční listiny 

 

Program: 1/ Kontrola usnesení 

                2/ odbor sportu + registrace SO 

                3/ statistika pro rok 2010 

                4/ náčelnictvo 

                5/ Různé a) členské známky 2010 

                                b) VH na T.J. 

                                c) e-mailové adresy jednot 

                                d) novelizace stanov ČOS – vyjádření jednot 

 

1/ - kopie smluv o přidělených finančních prostředcích za rok 2009 – úkol trvá 

- nahlásit na župu termín a místo  VH jednoty – úkol trvá 

- kontakty o své jednotě zaslat ses. Vránové – po VH jednoty 

- informovat cvičitele o školení župy – úkol trvá 

- předplatné časopisu Sokol na rok 2010 – úkol trvá 

 

2/ Odbor sportu  
turnaje ve stolním tenise: proběhly - žactvo – Stochov,dorost-Unhošť 

                                        koná se: 9.1.2010  muži – Lány 

Stolní tenis 

Vánoční turnaj na Lánech – účast 40 hráčů. 

Silvestrovský turnaj – 31.12. – 31 hráčů. 

Registrace pro rok 2010 – jednoty obdržely metodiku vyplňování registrací sportovních 

oddílů pro rok 2010. 

- je nutné registraci vypracovat na oboustranném listě dle pokynů ČOS 

- 3x odevzdat na župu (1x se vám tiskopis vrátí) 

- formuláře najdete také na www.sokol.eu -výkonnostní sport-odbor sportu-formuláře 

- registraci odevzdat nejpozději do 22.1.2010 na župu! 

 

3/ Statistika pro rok 2010 

Výkaz odboru všestrannosti 

- člen jednoty patří pouze buď do všestrannosti nebo do odboru sportu ( včetně 

přispívajících) 

- tabulku neupravujte,nedopisujte 

- vyplňte všechny kolonky včetně náčelnictva a počtu cvičitelů(pokud nemáte,napište 

není) 

- aktivity cvičenců všestrannosti jsou informativní – nesčítejte! 

- celkový počet  cvičenců všestrannosti musí souhlasit  s členskou základnou 

- výkaz odboru všestrannosti odevzdat nejpozději do 15.února 2010 na župu! 

 

Statistický výkaz – členská základna 

- statistický list – název jednoty,kontakt,bankovní spojení a celkový počet členů T.J. 

zaslat na župu v originálním zpracování (razítko + podpisy) 

- členskou základnu zaslat pokud možno elektronicky 

- členská základna musí souhlasit s registrací OS a odborem všestrannosti 

- ve statistickém listu nevyplňovat údaje „Osvědčení o registraci k daním….. (FÚ) 



- statistický výkaz v elektronické podobě a statistický list v papírové formě zaslat 

nejpozději do 15.března 2010 na župu! 

 

Účetní výkazy za rok 2009 

- kopii kompletního daňového přiznání,tak,jak je odevzdáváte Finančnímu úřadu zaslat 

na župu nejpozději do 15.března 2010 ve 2x vyhotovení (1x župa a 1x ČOS) 

 

4/ Náčelnictvo 

- školení III.třídy všestrannosti (hlavně  pro účastníky základního školení cvičitelů )- 

změna termínu!  Koná se: 27.-28.února 

- cvičitelé,kteří se zúčastňují doškolovacích akcí a seminářů,které pořádá ČOS (ústřední 

škola nebo náčelnictvo)- kopie o zaplacení a kopie osvědčení o účasti – zasílat v roce 

2010 na župu – možnost finančního příspěvku. 

- Závody sokolské všestrannosti: 

Plavání 6.3. 2010 – plavecký bazén Rakovník  

Atletika 8.5.2010 – sletiště Kladno 

SG+šplh 9.5. 2010 – sokolovna Kladno 

5/ Různé 

a) členské známky na rok 2010  

– důchodci,mládež do 18 let,studující : 100,-Kč/  30,-Kč    župa+ČOS (30%) 

– pracující                                               300,-Kč/ 90,-Kč    

 

b) VH na jednotách musí proběhnout nejpozději do 31.3.2010.Zápis z valné hromady 

zaslat na župu nejpozději do 10.4.2010. 

Na únorové schůzi bude oznámeno datum a místo konání VH župy.Manuál pro 

konání VH,tzv .“kuchařka“ je k dispozici v prosincovém časopisu Sokol (str.24-25) 

 

c) e-mailové adresy jednot – pro elektronickou poštu je nutné zaslat na župu e-meilovou 

adresu na činovníka jednoty- chybí tyto jednoty: Rynholec,Kačice,Milostín 

 

d)   jednoty dostaly dotazníky k novelizaci stanov ČOS,které proběhnou v letošním               

roce.Dotazníky budou zaslány ještě elektronicky a žádáme o jejich přeposlání po vyplnění 

zpět na župu do 15.března 2010. 

 

Usnesení 

Výbor bere na vědomí přednesené zprávy a  

Ukládá 

- T.J.nahlásit na župu termín a místo konání VH jednoty 

- TJ. zajistit si manuál ke způsobu vedení VH (časopis Sokol 12/09) a tím se řídit 

- Odevzdat registraci odboru sportu do 22.1.2010 

- Odevzdat výkaz odboru všestrannosti odevzdat nejpozději do 15.2.2010-01-05 

odevzdat statistický výkaz členů v elektronické podobě a statistický list v papírové 

formě(razítko+podpisy) do 15.3.2010 odevzdat kopii daňového přiznání a 

uzávěrky do 15.3.2010 ve dvojím vyhotovení 

- TJ. – konání VH do 31.3.2010 a zápis zaslat na župu nejpozději do 10.4.2010 

- Doporučuje 

- Vyplnit dotazník ohledně novelizace stanov a zaslat na župu do 15.března 2010 

 

Zapsala: Kučerová                                      Datum příští schůze: 4.2.2010 od 15.00.hod. 

 



 


