
Zápis z porady výboru TJ Sokol Statenice konané 
dne 18. srpna 2016 v klubovně na fotbalovém hřišti

Přítomni: sestry a bratři Lenková, Lorenc, Mrázek, Poulíček, Zeman, Sládek, Špičáková, 
Hosté: sestra Tobišková, bratr Maxa, Marcela Hrebičkové (k bodu jednání 2), Václav 
Svoboda (bývalý dlouholetý starosta TJ Sokol, t. č. v Jirkově, krátké pozdravení přítomných)

1. Prodej pozemku obci Statenice
Jedná se o pozemek č.p. 105/2, rozdělený na č.p. 105/2a (87 m2) a č.p. 105/2b (45 m2) přilehlý
k veřejné komunikaci (ul. Pod Hájem), na kterém obce plánuje zřídit chodník. Protože na tuto 
stavbu hodlá čerpat dotací, musí být chodník v jejím vlastnictví. Navrženo, aby pozemek byl 
obci prodán za částku 1000 Kč s tím, že obec na oplátku zřídí pro TJ Sokol bezúplatně věcné 
břemeno spočívající v užívání pozemků obce, které se nacházejí pod stavbami TJ Sokol, na 
dobu neurčitou. Po vysvětlení, že výměna těchto pozemků mezi obcí a TJ Sokol není 
adekvátním řešením, protože pozemky si výměrou ani předpokládanou odhadní cenou 
neodpovídají ani přibližně, byl tento návrh jednomyslně schválen.

2. Pronájem Sokolské osvěžovny Statenice
Nájemkyně Marcela Hrebičková uznala, že v této chvíli sice dluží, ale již jen nájemné a část 
záloh za energie za měsíce červenec a srpen, celkem cca 11 700 Kč a že na chodu kiosku 
prodělává. Další vývoj však vidí příznivě vzhledem k tomu, že Statenická hospoda v centru 
obce je opět zavřená a zřejmě se již otevírat nebude, protože se bude předělávat na byty. O 
nájem kiosku za stávajících podmínek má tedy i nadále zájem. S tím výbor souhlasí a v září se
k této věci vrátí. Nájemkyni upozornil na nutno lepší péče o pořádek ve venkovním 
prostranstvím (nevysypané koše na odpadky).

3. Nájemci – zahrádkáři
Sestra Lenková konstatovala, že do konce roku dojde k faktickému narovnání vztahů se 
všemi nájemci. Dlužníci z jejich řad byli vyzvání k úhradě svých dluhů, čímž se zabránilo 
jejich případnému promlčení. K 31. 12. 2016 bude rovněž možné zrušit účet, který dosud 
sloužil k příjmu platem nájemců-zahrádkářů.

4. Nákup a prodej hráčů, výhled finančního hospodaření do konce roku, příprava 
rozpočtu na rok 2017  

Vzhledem k tomu, že FAČR změnila přestupová pravidla, musel bratr Poulíček 
neprodleně jednat v době mezi jednáními výboru samostatně. Finanční situaci TJ je třeba 
konsolidovat, v této chvíli je na účtu cca 24 tis. Kč, výdaje na koupi nových hráčů činí 30 
tis. Kč, příjem z jejich prodeje 15 tis. Kč. Předpokládá se, že v nastávající sezoně se 
odehraje více zápasů, proto bude finančně náročnější, je tu otázka nájmu haly pro trénink 
na zimu atd. atp. Je třeba zvážit, na co ještě TJ má a na co už ne. V této souvislosti bylo 
projednáno:
- doplatek na zájezd do parku Mirákulum Milovice je 5490 Kč, je třeba zvážit, zda 

takové akce mají do budoucna smysl
- vzhledem k nulovému zájmu veřejnosti bude zrušen plánovaný zájezd do Častolovic a 

bonsai centra, aby se předešlo další možné ztrátě
- taneční kroužek: tanečníci, kteří jsou zároveň členy TJ, obdrží každý příspěvek na 

kursovné ve výši 700 Kč, celkem bude kurs stát 20 800 Kč, tato částka bude částečně 
uhrazena přebytkem z loňského roku ve výši 4800 Kč, a z členských příspěvků 
tanečníků-členů TJ. Přihlášeno je 14 osob (7 párů), předpokládá se, že členy tj se 



stanou všichni, Z členského příspěvku 500 Kč se 150 Kč odvádí na ústředí, celková 
částka z tohoto zdroje tedy činí 14x350 Kč = 4900 Kč. Sokol tedy na tuto akci přispěje
celkem částkou 4800 Kč z přeplatku z loňska a příspěvkem pro účastníky 9800 Kč 
(14x700 Kč), celkem částkou 14 700 Kč. TJ očekává, že účastníci kurzu předvedou na
obecním plese předtančení.

- Podobným způsobem by měly být hrazeny i další případné taneční kurzy – 
společenský tanec pro začátečníky a latinské tance pro ženy, pokud o ně bude zájem.

- Bylo rozhodnuto, že každý člen TJ může čerpat libovolný počet příspěvků různého 
druhu, které TJ poskytuje. (87m2).

- Příjem TJ je možné zvýšit pronájmem reklamní plochy (tabule na hřišti). Před 
podpisem je smlouvě s firmou H+M (10 tis. ročně), chystají se další.

- Zřejmě lze zajistit také levnějšího dodavatele elektřiny – zjištěním aktuální situace 
v této oblasti byla pověřena sestra Lenková

5. Dětský oddíl všestranné tělesné zdatnosti
Lze jej založit, vedení oddílu je ochotna se ujmout olympionička Věra Cechlová-
Pospíšilová.

6. Sekání trávy
Sdružení vlastníků Statenický mlýn – Zelené údolí se prostřednictvím své 
předsedkyně Edity Boboničové obrátilo na TJ s dotazem, zda by TJ nemohla za úplatu
provádět sekání travnatých ploch v areálu Statenického mlýna. TJ konstatovala, že na 
poskytování takové služby, byť placené, nemá dostatečně výkonnou techniku.  

Zapsala: sestra Jitka Lenková

 
 
 
 
 


