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Výpis z usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Budyně 

nad Ohří, konané dne 9.10.2021 
 

I. Valná hromada tělocvičné jednoty dle Stanov ČOS schválila dle článku 8.3 svěření objektu 

sokolovny, která je v majetku TJ SOKOL Budyně nad Ohří a nachází se na pozemku p.č.328 k.ú. 

Budyně nad Ohří na adrese Pražská 260, Budyně nad Ohří do správy Sokolské župy Podřipské a 

to neprodleně, nejpozději však 1.11. 2021 a to do doby, než bude sokolovna v provozuschopném 

a tudíž pojistitelném stavu.  

Odůvodnění  : Jednota převzala sokolovnu v neprovozuschopném stavu bez napojení na 

technickou infrastrukturu s řadou stavebně technických závad, které brání užívání objektu. 

Jednota trvale deklaruje, že vlastními silami není schopna objekt uvést do provozu. Nadřízené 

sokolské orgány nebyly doposud hmatatelně nápomocné řešení problému.  

Město Budyně nad Ohří vybudovalo pro TJ Budyně nad Ohří zázemí, které je pro stávající 

činnost jednoty dostatečné.  

Jednota se dle regulí stanov snaží převést objekt sokolovny na město Budyně nad Ohří, které 

předložilo záměr na využití objektu pro sportovně kulturní činnost a jednota město považuje za 

spolehlivého partnera.  

Sokolská župa Podřipská neudělila souhlasné stanovisko s tímto záměrem a zároveň nenaznačuje 

cestu, jak problematiku objektu vyřešit (krom toho, že apeluje na výbor TJ, ať připraví projekt, 

sežene 30 mil. Kč a objekt opraví- představy sokolské župy považujeme za nereálné a 

utopistické)     

 

II. Valná hromada tělocvičné jednoty vzala na vědomí oznámení stávajícího výboru TJ ve složení. 

starosta – MUDr. Jan Medonos 

místostarosta – Mgr. Jaroslav Průcha 

jednatel – Ing. Martin David 

hospodář – Ing. Jan Průcha 

 

,že na Valné hromadě jednoty v dubnu 2022, která bude volební, nebudou stávající členové výboru (po 18 

letech ve funkci) kandidovat na členy nového výboru.  

 

 

V Budyni nad Ohří, 9.10.2021 

 

 

 

…..……………………………………    ………………………………………….. 

 Ing. Martin David        MUDr. Jan Medonos 

 jednatel tělocvičné jednoty      starosta tělocvičné jednoty 

 

 

 

razítko 


