
Zápis z porady výboru TJ Sokol Statenice konané 
dne 23. června 2016 v klubovně na fotbalovém hřišti

Přítomni: sestry a bratři Lenková, Lorenc, Mrázek, Poulíček, Zeman, Sládek, Špičáková, 
Hosté: sestra Tobišková 

Program jednání:

1. Podmínky pronájmu Sokolské osvěžovny Statenice – nájemkyně Marcela 
Hrebíčková – na další období
Byl vysloven záměr snažit se o rozumné a přijatelné vyrovnání nedoplatků 
s nájemkyní v tom smyslu, takže 
- součástí pronajatých prostor je i klubovna Sokola v době, kdy není přímo 

využívána pro účely Sokola
- Sokol bude zdarma a při každé příležitosti občerstvení na hřišti propagovat
- nájemkyně nebude hradit poměrnou část odebrané vody (není instalován zvláštní 

vodoměr, který by odečítal její spotřebu) 
- spotřebu el. proudu nájemkyně doplatí pouze za rok 2015. Jedná se o částku 15 

514 Kč, kterou zaplatí ve 12 měsíčních splátkách 1293 Kč, případné nedoplatky za
elektřinu za dřívější období se nájemkyni odpouští

- dále bude platit měsíční nájemné ve výši 4500 Kč po 12 měsíců a zálohu na el. 
proud i nadále ve výši 1500 Kč (s výhledem na to, že možná bude možné najít 
výhodnějšího dodavatele elektřiny než dosud).

- nájemné a další platby s nájmem související (celkem 7293 Kč/měs.) jsou splatné 
vždy k poslednímu dni daného měsíce  do pokladny Sokola tj. do rukou 
hospodářky sestry Jany Špičákové.

2. Stav plnění smlouvy na stavební práce v návaznosti na kolaudaci  
Bratři Poulíček a Zeman konstatovali, že stavební práce jsou těsně před dokončením a 
kolaudací, čerpání finančních prostředků probíhá podle plánu, po kolaudacích bude 
výboru předloženo konečné vyúčtování. Nepředpokládá se, že by došlo k přečerpání 
stanovené částky.

3. Chataři nájemci 
Sestra ¨Lenková informovala, že vše bylo spočítáno a pro nájemce chataře připraveny 
příslušné dopisy. Ty byly během jednání výboru podepsány bratry starostou a 
jednatelem a v nejkratší možné době budou odeslány adresátům.

4. Den zdraví - vjezd vozů záchranné služby
Bylo domluveno, že na hřiště smějí vjet pouze malá a lehká vozidla, aby se trávník 
neničil, a to ještě v případě, že to aktuální stav trávníku umožní.

5. Dokopná – zakončení sezony 2015/6
Na dokopnou – občerstvení výbor uvolnil částku 6000 Kč.

6. Různé
- Řešil se vztah hráčů mezi sebou a mužstva vůči trenérovi Zdeňkovi Štěpánkovi a

naopak. Bylo konstatováno, že vztahy bývají často neodůvodněně napjaté, což je 
však částečné dáno emotivní atmosférou při utkáních a tak je třeba to brát. Pod 



vedením současného trenéra oddíl vykazuje velmi dobré výsledky, není vyloučen 
ani postup do vyšší třídy. Není tedy důvod k ukončení spolupráce se současným 
trenérem.

- Placení členských příspěvků – Platební morálka členů nebyla v roce 2015 příliš 
dobrá, je nutno konstatovat, že ti, kteří nezaplatili příspěvky za rok 2015, již 
nadále členy nejsou a nemají nárok na případné slevy na akce pořádané Sokolem. 
Akce, např. zájezdy, je třeba plánovat tak, aby členové Sokola měli nějakou slevu, 
ale není důvod dotovat nečleny. K penězům Sokola je třeba se chovat jako ke 
svým vlastním.

Zapsala: Jitka Lenková
 


