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Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší
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ldea. poslání. důvod existence a cíle organizace

Učeiem a cílem Těiocvičné jecinoty Sokoi Nová ves poci Pieší je zvyšovat těiesnou zdatnost
svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou
činnnst nnrlnnrnvet rnzun.i ncnhnnsti a r_rurr"hnr_lárrat |r čo<tnárnrr iarln jní rr žirzntĚ cnlltrrnmómv.llrlvgl, vlÝvJ vJvv .\ 9lrliiL.iiÝ jgviiqiia v iavvaE JvuŘiviii-iii

i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a

humanisrrul, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu
dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fůgnera.

Hlavní činností je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti,
přispívai ke zvyšování íyzické, spoiečenské, kuiturní a ciuchovní úrovně naší ciemokratické
společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

<urBany organlzace

Statutární orgán - výbor jednoty:
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Jan Petrák, dat. nar. 3,2.L982

Tvršova L33,262 04 Nová Ves ood Pleší

místostarosta
l.--_.-r.-". 
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u Štotty 221,26204 Nová Ves pod pleší

iecinatei
Tomáš Petrák, dat. nar. 23.L2.1982

u Ško|ty 2?L, ?62 04 Nová Vespod Pleší

Počet členů: 3

Způsob jecinání:

Jménem tělocvičné jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. ].0.]..

Stanov České obce sokolské, týkající se nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví
jednoty, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty, Písemné právní
jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti
starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty,

který k tomu byl rozhodnutím jednoty pověřen. V případě nakládání s nemovitým majetkem
jetlnoty se k jednání připojí písemný souhlas Přecisecjnictva ČOS, vycianý v souiaciu

s ustanovením odst. ].0.1. Stanov ČOS.
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Jan Fetrák, starosta T.j.

Tomáš Petrák, jednatelffipb* lh}ir *
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