
Zápis z porady výboru T.J. Sokol Statenice konaného dne 4. května
2016 v klubovně na fotbalovém hřišti

Přítomni: sestra Lenková, Špičáková, br. Sládek, Zeman, Poulíček, Lorenc, Mrázek

Hosté: sestra Tobišková, br. Maxa

1. Účetnictví 
- Starosta Sládek informoval o předání účetnictví od bývalého starosty Nyklase. Účetnictví 
není za rok 2016 zatím vedeno, paní Kratochvílová – současná účetní, urguje bývalou účetní o
podklady. Smlouva s paní Kratochvílovou bude vyhotovena a podepsána na 6000 Kč/rok. 
Jeden ze dvou účtů u Erabanky byl zrušen a zůstatek převeden do České spořitelny a.s. Na 
druhém účtu u Erabanky jsme nechali minimální zůstatek a opět převedeno do České 
spořitelny a.s.. Na tento účet chodí peníze od chatařů, proto s dr. Lenkovou připravíme postup,
jak nájemce převést na FioBanku, kde bude v nejbližší doébě založen účet. Cílem je do konce 
roku mít jen jeden účet u Fio banky.
- Transakcí přes účet je málo, bude třeba s novou účetní dohodnout systém, jak provádět  
hotovostní platby. 
- Změnou účetní snížíme náklady na vedení účetnictví, protože, jak informoval bratr Sládek, 
účetní software POHODA,  který jsme dosud platili, již nebudeme potřebovat, jeho užívání je 
zahrnuto v ceně účetních prací poskytovaných nyní nově paní Kratochvílovou.  

2. Podpisová oprávnění jednat za Sokol

Era banka – internetové bankovnictví – br. Mrázek, Č.S. platební karta br. Mrázek, internetové 
bankovnictví br. Sládek ve spolupráci se ses. Špičákovou, která platby provádí na základě 
odsouhlaseného dokumentu/faktury br. Sládkem.

3. Hospodaření Sokola za leden – duben – viz příloha

4. Bratr Sládek navrhuje vyřešit níže uvedené body

- nedoplatky za nájemné za pozemky – dr. Lenková /viz příloha/

- smlouva s paní Marcelou Hřebíčkovou– bude upravena

- úprava vztahů s J. Novákem

- členské známky za rok 2015 a 2016 – budou co nejdříve dořešeny.

5. Stavební úpravy ještě nezkolaudované části vrcholí, doklady ke kolaudaci budou předány paní 
Jiráskové, která toto dovede k závěrečné kolaudaci /červen-červenec/.

6. Nájemní smlouva Sokolovna – bratr Sládek smlouvu s H+M okna zatím neřešil – viz bod níže – 
reklama

7. Prodej reklamních ploch na hřišti bratr Sládek navrhuje 10 000 Kč roční nájemné za jednu plochu 
na hřišti + náklady na reklamní tabule – uzavřít roční smlouvy o pronájmu



8. Různé – informace o fotbalovém oddílu a výsledcích soutěže: Bratr Lorenc informoval přítomné, že
fotbalové mužstvo je na třetím místě okresní soutěže III. třídy. Webové stránky upraví br. Maxa.

Bratr Mrázek byl pověřen projednáváním technických záležitostí s H+M okna ohledně připravované 
výstavby vodovodu a kanalizace a dále bezpečného průchodu k autobusové zastávce /chodník/.

Sestry Špičáková a Lenková předložily záměr, aby TJ Sokol Stateice realizoval zájezd na podzim 
zájezd na zámek Častolovice a Bonsai centrum, a to v sobotu 10. září 2016, což bylo akceptováno.

Zpracovali: Mrázek, Lenková


