
Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Statenice,
konané dne 4. dubna 2015, v 11.00 hodin, 

v restauraci v Černém Volu

Celkový počet členů ke dni 4.4.2015 je 76 osob
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady 71 osob.
Přítomno 37 členů. Valná hromada je usnášení schopná.

Starosta Jan Nyklas zahájil valnou hromadu a přečetl navržený program:

1.Zahájení
2.Přijetí nového člena výboru Ing. Jana Sládka
3.Volba návrhové komise
4.Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014
5.Hospodaření a plán na rok 2015
6.Zpráva kontrolní komise
7.Volba delegáta na valnou hromadu župy sokolské
8.Diskuze
9.Návrh usnesení a jeho schválení, závěr

Výsledek hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Přijetí nového člena výboru TJ Sokol Statenice pana Ing. Jana Sládka

Výsledek hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Volba návrhové komise: Předsedkyně: ses. Renata Pávková Alexandrová
                                          člen: ses. Soňa Tobišková
                                          člen:br. Bohuslav Mrázek, DiS.

Výsledek hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Zpráva o činnosti za rok 2014:

Starosta seznámil přítomné s výše uvedeným bodem:
– Sokol se podílel na obecních akcích, např. Masopust, obecní ples, stezka 

Čarodějnice, dětský den a další.
– jazykový kroužek angličtiny pro děti probíhá každé pondělí v podkroví 

Obecního úřadu Statenice
– byla uzavřena smlouva s OÚ Statenice na pronájem místnosti na dobu neurčitou

pro uskladnění dokumentace TJ Sokol Statenice ve výši 1,-Kč ročně.
– 31. května se uskutečnil celodenní výlet pro rodiny s dětmi do zábavného parku 

Mirakulum Milovice. Účast byla velká, počasí nám přálo.



– Na podzim roku 2014 jsme oslovili auditorskou firmu se žádostí o zrevidování 
účetnictví JT Sokol Statenice za období let 2009 až 2013. Výsledek byl vyvěšen 
na webových stránkách a vývěskách TJ Sokol Statenice a také v obecním 
Zpravodaji. Výbor sokola se na základě auditu a poradou s právními zástupci 
rozhodl, podat trestní oznámení ke státnímu zastupitelství. V této chvíli čekáme 
na vyjádření státního zastupitelství.

– Pan Michal Kupec plní závazek vůči sokolu a platba splátek probíhá pravidelně.
– Náš fotbalový klub se zúčastnil zimního turnaje ve Střešovicích.
– V roce 2014 jsme požádali prostřednictvím obec Statenice o dotaci Letiště Praha

v rámci projektu Dobré sousedství na nákup sekacího traktůrku. Tato dotace 
byla schválena ve výši 112 000,-Kč a v roce 2015 jsme traktůrek z této dotace 
zakoupili.

–

5. Hospodaření a plán na rok 2015

Starosta seznámil přítomné s výše uvedeným bodem:
– Webové stránky Sokola jsou plně funkční
– Sokol se bude i v letošním roce účastnit a pomáhat na obecních akcích (ples, 

čarodějnice, dětský den, Mikuláš).
– Dne 6.6.2015 bude realizován celodenní výlet pro rodiny s dětmi do Starých 

Zámků, plakát bude včas vyvěšen. Přihlášení na tento výlet u sestry Špičákové 
na obecním úřadu.

– Sestra Nyklasová bude pořádat jako každý rok výlet do Polska za účelem 
nákupů a to na jaře a na podzim. První termín je 21. května 2015. 

– Do konce roku proběhne dodatečná kolaudace budov na fotbalovém hřišti
– fotbalový klub se zúčastnil zimního turnaje ve Střešovicích, skončil na osmém 

místě z devíti mužstev se ziskem sedmi bodů. Snažíme se získávat pro fotbalový 
klub vlastní hráče. Naši fotbalisti jsou po podzimní části a dvou zápasech z jarní
části na krásném 4. místě s 28. body a s šestibodovou ztrátou na první místo.

– Náš nejlepší střelec je Václav Štěpánek s 13ti góly.
– Setkání s chataři plánujeme v tomto roce dvakrát (řešení problému)
– Výše příspěvků na rok 2015 je 500Kč dospělí, 100Kč dítě a důchodce
–  V roce 2016 končí smlouva s obcí Statenice o pronájmu pozemku fotbalového 

hřiště. S obcí jednáme o jejím prodloužení
– Rádi bychom finančně podpořili taneční kurzy pro dospělé, které se budou 

konat v sokolovně v Horoměřicích. Organizuje paní Eliška Frková.  
– Dojde ke změně statusu TJ Sokol Statenice z obecně prospěšné společnosti na 

pobočný spolek pod ČOS.
– O letních prázdninách budou realizovány příměstské tábory a to ve dvou 

termínech (červenec, srpen). Více informací sledujte na webových stránkách 
sokola, vývěskách a v obecním Zpravodaji. Zajištuje br. Petr Poulíček.

– Docházi k legalizaci chat na pozemcích TJ Sokol Statenice.
– O vývěsky se bude starat br. Lukáš Lorenc
– Sokol zajistí posezónní vývoz septiku v chatařské oblasti 



6.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  2014.  Konstatovala,  že  jsou  vedeny  doklady  dle  předpisů
podvojného účetnictví, plnění daňových povinností.

Celkové náklady naší jednoty v roce 2014 činily 626 678,- Kč, z toho odpisy základních
prostředků  185 404  ,-Kč,  tedy  skutečné  náklady  naší  činnosti  v  roce  2014  byly
441 274,-Kč. Celkové výnosy v roce 2014 činily 460 473,- Kč. Za rok 2014 tak jednota
skončila  v  účetní  ztrátě  166 204,  96,-Kč.  Tato  částka  bude  dle  účetních  předpisů
přeúčtována  do  vlastního  jmění.  Hospodářský  výsledek  před  odečtením  odpisů  je
kladný ve výši 19 199,04 Kč.
Zůstatek  k  31.12.2014  v  pokladně  činil  79 252,-Kč,  zůstatek  na  bankovním  účtu
20 988,73,-Kč, tedy celkový stav finančních prostředků k 31.12.2014 byl 100 240,73,-
Kč.

Kontrolní komise doporučuje vyžádat si kopie chybějících dokladů.

Valná  hromada  schvaluje  účetní  uzávěrku  za  rok  2014  a  návrh  na  přeúčtování
výsledků hospodaření za rok 2014, který byl vyčíslen ztrátou ve výši 166 204,96,-Kč.

Ve Statenicích dne 4.4.2015 podepsáni:
Matěj Maxa, předseda kontrolní komise
Soňa Tobišková, člen kontrolní komise
Renáta Pávková Alexandr.,člen kontrolní  komise

 

                                                              

   
 

 

7. Volba delagáta na valnou hromadu župy sokolské

Valná hromada navrhla br. Nyklase jako delegáta na valnou hromadu župy sokolské, 
náhradníkem br. Poulíčka
Výsledek hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0



8. Diskuze

    9.  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 ve 13:00 hodin.

Zapisovatel:                                                                Starosta:
Bohuslav Mrázek, DiS.                                              Jan Nyklas
 

Předsedkyně návrhové komise:                                Členové návrhové komise:
Renata Pávková Alexandrová                                   Tobišková Soňa
                                                                                      Bohuslav Mrázek, DiS.

    
                                                             


