
Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Statenice,
konané dne 29. března 2014, v 11.00 hodin, ve Statenické

krčmě

Celkový počet členů ke dni 29.3.2014 je 79 osob
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady  76 osob.
Přítomno  39 členů. Valná hromada je usnášení schopná.

Starosta Jan Nyklas zahájil valnou hromadu a přečetl navržený program:

1. Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013
4.Hospodaření a plán na rok 2014
5.Zpráva kontrolní komise
6.Volba delegáta na valnou hromadu župy sokolské
7.Diskuze
8.Návrh usnesení a jeho schválení, závěr

Výsledek hlasování: Pro: 39    Proti: 0   Zdržel se : 0

2. Volba návrhové komise: Předsedkyně: ses. Renata Pávková Alexandrová
                                          člen:br. Mgr. Matěj Maxa
                                          člen:br. Bohuslav Mrázek, DiS.

Výsledek hlasování: Pro: 39    Proti: 0    Zdržel se: 0

3. Zpráva o činnosti za rok 2013:

Starosta seznamil přítomné s výše uvedeným bodem:
 proběhla oprava fasády na hráčských kabinách
 byla úspěšně provedena kolaudace sokolovny
 byl odkoupen pozemek od ČUS v chatové oblasti za hřištěm 
 katastrální úřad upozornil  na černé stavby nacházející se na pozemcích Sokola 

Statenice, tyto stavby se daří postupně legalizovat
 za uplynulý rok bylo přijato 36 nových členů Sokola
 Sokol uspořádal turnaj v malé kopané,  letní zumbu na fotbalovém hřišti, turnaj

ve stolním tenisu
 kiosek na fotbalovém hřišti byl pronajat paní Marcele Hrebíčkové
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4. Hospodaření a plán na rok 2014

Starosta seznamil přítomné s výše uvedeným bodem:
 Sokol se podílel na akci Obecního Masopustu 2014
 založen jazykový kroužek angličtiny pro děti, výuka začne 3.4.2014 v podkroví 

Obecního úřadu Statenice
 br. Maxa obnovil webové stránky Sokola
 jednáme s OÚ Statenice o pronájem místnosti pro Sokol Statenice na uskladnění

dokumentů
 dokoupeny fotbalistům nové míče a stulpny
 31. května 2014 se uskuteční výlet pro děti i dospělé do parku Mirákulum 

Milovice, detaily akce budou vyvěšeny na webových stránkách a vývěskách
 budeme se podílet na akci  Čarodějnice 2014 (stavba hranice, na stezce)
 postupně jsou rozmístěny informativní vývěsky Sokola (konečná zastávky BUS 

356, Na Chotolu, dětské hřiště v Černém Vole, Restaurace v Černém Vole – 
zatáčka)

 probíhá dodatečná kolaudace budov na fotbalovém hřišti
 byly zjištěny nedostatky v účetnictví za období let 2009-2012, dokumenty byly 

odeslány na župu, která odpověděla neutrálním způsobem. V brzké době bude 
kontaktována právní kancelář, aby posoudila právní důsledky tohoto účetnictví.

 br. Kupec potvrdil půjčku na Kč 38.000,-, bude s ním znovu projednán nový 
splátkový kalendář, měsíční částka by měla být Kč 1.000,-/měsíc až do úplného 
zaplacení ne však déle než 38 měsíců.

 fotbalový klub se zúčastnil zimního turnaje ve Střešovicích skončil na šestém 
místě   z deseti mužstev, mužstvo získalo nové posily jak na přestup tak i na 
hostování. Po podzimu mistrovských zápasů IV. třídy okresu Prahy - západ 
figurují na osmém místě z deseti mužstev, věříme, že se po jarní fázi posunou na 
přední příčky.

 Sokol se k 1. dubnu 2014 přihlásil k placení 15% dani z odvodu mezd

5. Zpráva kontrolní komise

Předseda kontrolní komise  Mgr. Maxa přednesl následující zprávu:

Kontrolní komise TJ Sokol Statenice provedla kontrolu hospodaření a účetní uzávěrky
naší  jednoty  za  rok  2013.  Konstatovala,  že  jsou  vedeny  doklady  dle  předpisů
podvojného účetnictví, plnění daňových povinností (daňové přiznání bude podáno v
pondělí 31.3.2014).
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Celkové  náklady  naší  jednoty  v  roce  2013  činily  469.054,40  Kč,  z  toho  odpisy



základních prostředků 185.404,- Kč, tedy skutečné náklady naší činnosti v roce 2013
byly 283.650,40 Kč. Celkové výnosy v roce 2013 činily 379.914,47 Kč. Za rok 2013 tak
jednota  skončila  v  účetní  ztrátě  89.139,93.  Tato  částka bude dle  účetních předpisů
přeúčtována do vlastního jmění. Po odpočtu odpisů od ztráty je výsledek hospodaření
kladný ve výši 96.264,07 Kč.
Zůstatek  k  31.12.2013  v  pokladně  činil  22.113,-  Kč,  zůstatek  na  bankovním  účtu
81.986,69 Kč, tedy celkový stav finančních prostředků k 31.12.2013 byl 104.099,69 Kč.

Po provedené kontrole revizní komise doporučuje Valné hromadě TJ Sokol Statenice
zapracovat do usnesení toto znění:
Valná  hromada  schvaluje  účetní  uzávěrku  za  rok  2013  a  návrh  na  přeúčtování
výsledků hospodaření za rok 2013, který byl vyčíslen ztrátou ve výši 89.139,93 Kč.

podepsáni:
Matěj Maxa, předseda kontrolní komise
Soňa Tobišková, člen kontrolní komise
Renáta Alexandrová Pávková, člen kontrolní komise

6. Volba delagáta na valnou hromadu župy sokolské

Valná hromada navrhla br. Nyklase jako delegáta na valnou hromadu župy sokolské, 
náhradníkem br. Zemana
Výsledek hlasování: Pro: 39   Proti: 0   Zdržel se: 0

7. Diskuze

 majitelé objektů na pozemcích Sokola Statenice chtějí otevřít otázku odkupu 
pozemků na nichž chatičky stojí 

8. Návrh usnesení a jeho schválení, závěr

 návrh usnesení viz samostatná příloha
 Starosta T. J. Sokol Statenice poděkoval všem sestrám a bratrům za účast, 

ukončil valnou hromadu v 11.45 hodin.

Zapisovatel:                                                                Starosta:
Bohuslav Mrázek, DiS.                                              Jan Nyklas

 
Předsedkyně návrhové komise:                                Členové návrhové komise:
Renata Pávková Alexandrová                                   Mgr. Matěj Maxa
                                                                                     Bohuslav Mrázek, DiS.
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