
Zápis z porady výboru TJ Sokol Statenice konané 
dne 4. října 2016 v klubovně na fotbalovém hřišti

Přítomni: sestra a bratři Lenková, Lorenc, Mrázek, Poulíček, Zeman, Sládek
Omluvena: sestra Špičáková
Hosté: sestra Tobišková, bratr Maxa

1. Přijetí daru Petra Tichého a specifikace toho, jaké dresy chceme koupit, kolik, dres celý 
nebo jenom triko apod. 
Bude se kupovat 16 kompletních sad dresů.

2.  Nájemní smlouva Marcela Hrebicková, EET a kiosek
Marcela Hrebičková se rozhodla, že kiosek již dále provozovat nechce, nájemní smlouva 
ukončena k 31. 12. 2016. K tomuto dni dluží nájemné za měsíce srpen a září, předpokládá, že 
dluhy doplatí. 
V této souvislosti bratr starosta Sládek navrhuje, aby TJ zakoupila pokladnu způsobilou 
k elektronické evidenci tržeb jako součást vybavení kiosku, které by si případný nový 
nájemce pronajal i s kioskem. Bratr Poulíček namítá, že tento postup není možný, protože 
EET pokladna je evidována na IČO svého provozovatele. Od O2 stojí např. 4500 Kč, 
připojení k internetu 500 Kč. Podpořit pronajímatele můžeme zajištěním lepšího 
internetového připojení na hřišti. Dá se předpokládat, že na EET pokladnu bude příliš slabé. 
Bratr starosta Sládek následně konstatuje, že spolek s tržbami pod 175 tis. Kč. ročně EET 
pokladnu mít nemusí, ostatní ano.  Je možnost, že EET pokladnu koupí spolek a bude ho 
nájemci půjčovat. Nájemce musí mít certifikát, pomocí kterého se finanční správě přihlásí, 
není vázán na konkrétní pokladnu, konkrétní pokladna není vázána na konkrétního nájemce. 
Tedy bude-li EET pokladnu v majetku sokola, může ho pronajmout nebo dát k dispozici 
komukoliv.  
Byl vytipován nový nájemce, bratr bratra Lorence, s nímž bude v této věci jednáno, během 
jednání o pronájmu se dořeší i otázka EET poklady.

3. Změna dodavatele elektrické energie
Sestra Lenková prověřila možné úspory v této oblasti. Nový dodavatel, Naftové doly, 
doporučený srovnávacím portálem Elektřina.cz jako ten nejlepší, spočítal cenu podle poslední
roční faktury levnější celkem o asi 4800 Kč, informace i s kontakty předána bratru starostovi 
Sládkovi jako statutárnímu zástupci oprávněnému jednat za TJ k dalšímu řešení. Bratr 
Poulíček konstatuje, že možná bude schopen zajistit dodávku  PRE zcela nebo částečně 
formou sponzorského daru a navrhuje proto posečkat se změnou dodavatele do příští schůze.

4. Bojler v šatně u sprch je v pořádku nebo ne? 
Ano, bojler je v pořádku, nefunkčnost je způsobena jinými příčinami (nízký tlak vody).

5. Žádost na Letiště Praha o finanční příspěvek na opravu budov 
Byla podána takto:
Obec, v které subjekt 
působí

STATENICE

Název žadatele (obecně 
prospěšné společnosti, 
občanského sdružení, 
obce, městské části)

T.J. Sokol Statenice

Se sídlem Pod Hájem 99, 25262 Statenice



IČ 0047005114
Název banky Fio banka a.s.
Číslo účtu 2800997354/2010
Jméno a příjmení ing. Jan Sládek
Funkce starosta jednoty
Telefon 602105906
E-mail sokol.statenice@seznam.cz
Název projektu Modernizace sportovně-sociálního zázemí tělocvičné jednoty

Slovní popis projektu

Tělocvičná jednota Sokol Statenice postupně vytváří lepší sociální a 
sportovní zázemí pro práci s dětmi. V současné době jsme dokončili 
další etapu modernizace areálu, která byla zakončena kolaudací. To 
nám umožní rozšířit činnosti pro děti i mládež i do sportovní oblasti.
Zakládáme oddíl všeobecné atletické příprav a posílám dva hráče 
oddílu kopané do trenérského kurzu, protože chceme založit dětskou
přípravku. Seznam příloh: 1. Účetní závěrka pro FÚ 2. Doporučující 
dopis obce Statenice 3. Faktura firmy Řemesla Zeman 4. Kolaudační
rozhodnutí 

Kdo bude mít z projektu 
prospěch

Rodiče a jejich děti, protože se budou pohybovat uprostřed krásné 
příměstské přírody mezi lesy.

Předpokládaný termín 
realizace projektu

Již realizováno

Celkový rozpočet 
projektu

200000

Požadovaný příspěvek 
od LP

112000,00

Potvrzení prohlášení
Potvrzení prohlášení
Údaje o hospodaření 
subjektu - předložení 
poslední účetní závěrky 

DANOVÉ PŘIZNÁNÍ 2015.pdf (soubor je přiložen)

Další soubor DOPORUČUJÍCÍ DOPIS OBCE.pdf (soubor je přiložen)

Další soubor
Řemesla Zeman F.č. 16FV0049 TJ Sokol Statenice.pdf (soubor je 
přiložen)

Další soubor kolaudační rozhodnutí hřiště.pdf (soubor je přiložen)

6. Stav zápisů do katastru nemovitostí 
Mělo by být kompletně dořešeno dokonce listopadu, a to vč. pojištění.

7. Přeregistrace TJ Sokol Statenice na pobočný spolek 
Realizuje se kvůli platnosti nového občanského zákoníku.

8. Informace o pronájmu reklamních ploch a finanční dary, barter reklamní plochy
Nabízíme pronájem plochy na hrazení u fotbalového hřiště o rozměrech 1x2 metry, resp. 1x1 
metr za cenu 10, resp. 5 tis. Kč/rok, případná výroba polepu je projednána ve firmě 
powerprint v ceně 1000 resp. 2000 Kč vč. DPH (z tiskového pdf dodaného inzerentem). 
Plochu 2x1 metr si již pronajali nebo plánují pronajmout firmy Stavební řemesla Zeman, 
Panflex a H&M (na základě smlouvy o pronájmu reklamní plochy, vydavatelství A11 



navrhuje pronajatou plochu „zaplatit“ místem na inzerci ve svých novinách Náš region Západ,
což bylo výborem přijato (na základě barterové smlouvy a pronájmu reklamní plochy). Firma 
Manghi s.r.o. darovala 10 000 Kč (na základě darovací smlouvy), aniž požaduje umístit svoji 
reklamu u hřiště. Možnost umístění reklamy na hřišti inzerována ve Zpravodaji Statenic a 
Černého Vola.

9. Dětský oddíl všeobecné atletické přípravy
Zatím se přihlásily 2 děti, zahájení činnosti odsunuto na 2. 11. 2016, protože není 
zkolaudované hřiště u ulice U potoka. Nábor do oddílu inzerován ve Zpravodaji Statenic a 
Černého Vola.

10. Taneční
Latina pro začátečníky asi nebude, protože je málo zájemců, Latina pro ženy nejspíš ano, 
trochu problém je sehnat nové prostory, sokolovnu v Úněticích provozuje nový nájemce a 
předjednaný pronájem prostor nakonec odmítl. Kurzy inzerovány ve Zpravodaji Statenic a 
Černého Vola.

11. Den zdraví a bezpečnosti – vyúčtování
Bylo konstatováno: 
Příjmy činí celkem 6050 Kč  (finanční dar Stavební řemesla Zeman 4000  Kč a  vybrané 
vstupné  2050 Kč – prodáno 41 vstupenek po 50 Kč)
Výdaje činí celkem 6644 Kč (3000 Kč - Life RESCUE – záchranáři Praha, o.s.
2600Kč – Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje Roztoky, 1044 – MUDr. R. 
Schwarz, Velké Přílepy
 Doplatek TJ Sokol Statenice: 594 Kč.
Řada subjektů se zúčastnila dne zdarma, navzdory nepřízni počasí se jednalo o celkově 
vydařenou akci, která se bude napřesrok nejspíše opakovat.

12. Zahrádkáři  
Do konce roku by se mělo podařit narovnat vztahy se všemi nájemci - zahrádkáři 
(přeplatky, nedoplatky změny v osobách nájemců), odpovídá sestra Lenková. Na základě 
jejich požadavku sestra Lenková zajistila fekální vůz, jeho řidič konstatoval, že množství 
fekálií bylo zanedbatelné, výjezd proto TJ Sokol nefakturoval.

13. Připomenutí Památného dne Sokola – 8. říjen
Připomeneme jej vyvěšením plakátků ve skříňkách TJ Sokol Statenice.

14. Pokladna
 Členové revizní komise, bratr Maxa a sestra Tobišková navrhují zlepšit hospodaření  
jednoty  tím způsobem, že u každého výdajového dokladu vystaveného TJ musí být 
podepsán příjemce a aby tam byl uveden přesný, konkrétní účel platby. Stejně tak u 
faktur. Pokud není ze samotné faktury jasné, čeho se týká, je třeba to na fakturu 
poznamenat (týká se hlavně faktur FAČR). Výbor toto bere na vědomí, s tímto 
doporučením souhlasí a jeho členové je budou respektovat.   

15. Evidence členské základny, výběr příspěvků
Vzhledem k nepřítomnosti omluvené sestry Špičákové odloženo napříště.

    16. Podepisování za Sokol, rozdělení činností



Bylo konstatováno, že podle stanov je smlouva TJ Sokol Statenice platná pouze tehdy, pokud 
je podepsána zároveň starostou a jednatelem jednoty. Pravomoc podepisovat určité smlouvy 
je možné delegovat na další osoby plnou mocí, v naší TJ konkrétně takovou plnou mocí 
disponuje bratr Poulíček vůči FAČR. Výbor konstatuje, že od jara, kdy byl zvolen, objem 
administrativy stále narůstá, přibývají také smlouvy nejrůznějšího druhu. Bratr Zeman jako 
jednatel proto navrhl, že sám si vezme na starost vše týkající se fotbalu a starosta bratr Sládek 
bude řešit vše ostatní, s čímž bratr Sládek i výbor vyslovili souhlas. 
Bratr Sládek následně navrhl, aby byla nově zřízena nová placená funkce tajemníka (1000 Kč/
měs.), tajemník by měl za úkol sledovat běžnou, zvláště pak smluvní agendu TJ a tím by 
ulehčil starostovi i jednateli, kteří by se mohli více věnovat jednáním s různými stranami 
apod. Tuto funkci by vykonávala sestra Lenková. Proti tomuto návrhu vystoupil bratr Zeman 
s tím, že všichni členové výboru pracují zdarma, on sám navíc naopak TJ Sokol Statenice 
podporuje i finančně. Pokud si někdo vůbec třeba na konci roku zaslouží nějakou odměnu, 
pak sestra Špičáková, která vykonává běžnou administrativu TJ. Protože tento bod programu 
si do budoucna vyžádá ještě obsáhlejší diskuzi, byl prozatím odložen.

Zapsala: Jitka Lenková


