
    

  T.J. Sokol Statenice, Pod Hájem 99, Statenice, 252 62, IČ:
47005114, e-mail: sokol.statenice@seznam.cz

Doručovací adresa: Statenická 23, Statenice, 252 62

Zápis z  porady výboru  T. J. Sokol Statenice 
konané dne 6.6. 2019 od 18:30 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Ivan Machálek

Omluveni: Antonín Zeman, Jaroslav Novák

Host: Matěj Maxa, David a Petr Pocházkovi

Program:

1. Rejstřík: ohlídat, zda byl dokončený zápis do rejstříku - banka změna statutárů
ano, změna zapsána
Evidenční listy pro župu - vyplněny, budou odeslány poštou,

2. Změna disponentů k běžnému účtu ve Fio bance – domluva po mailu. 
 Jana Špičáková – náhled dispozice,
 Soňa Tobišková – náhled, dispozice
 Petr Poulíček – náhled, dispozice
 Lukáš Lorenc – náhled
 Matěj Maxa – náhled, nezdávat nově, nechat stávající

3. Lukáš Lorenc výkaz hodin do 14.6. včetně faktury.
Umístění a předání pračky a sušičky do konce června

4. Sekání parádnice, dohodnout sekání s panem Cihlářem dle potřeby, výbor odhlasoval 
jednohlasně.

5. Výbor odhlasoval povinné brigády pro členy sokola. Budou vypsány 3 termíny brigád. 
Neúčastní-li se člen alespoň jedné brigády, může to být důvodem pro jeho vyloučení.

6. Posílání zápisů do 10 dnů, zápisy budou vyvěšeny na webových stránkách a následně zaslány 
členům na mail.

7. Přijetí nových členů.

8. Výbor bere na vědomí, že někteří žadatelé svou žádost o členství v Sokole stáhli.

9. Nájemní smlouva nebytového prostoru hospůdky na hřišti byla podepsána.

10. 100 let výročí Sokola: organizace, termín a kdo co zajistí.
 sobota 21.9. nebo 12.10.
 fotbalový zápas stará garda? Slavia, Sparta? H.Plachý zjistí možnosti.
 fotbalový zápas staré garda se starou gardou z nějaké okolní vesnice
 trenažery
 běžecký závod
 překážkový běh



 skákací hrad
 taneční sestavy?
 historie – zkusíme oslovit paní Krčkovou
 kapela 
 Jiří Procházka hra na kytaru
 Patrik Rokl moderátor
 šipky, petangue, deskové hry
 kvíz o Statenicích
 plakát Ondřej Cejnar
 upomínkové předměty Krumholcová Suchdol placky
 transparent pro příjezd do obce
 pozvat členy Sokola na 20.6. v 19:00

11. Budoucnost sokolovny – naplánujeme schůzku se stávajícím nájemcem a s obcí.

12. Ukončení sezóny fotbalistů – dokopná
Sokol přispěje částkou 5.000,- Kč. Hlasování: 5 pro – 0 zdržel se – 0 proti

13. Vývěska v ulici Keltská je opravená a bude vrácena do 9.6.2019.

14. Hospodářské záležitosti
 Soupis majetku udělají sestra Tobišková a bratr Maxa do konce června 2019.
 Sestra Tobišková objedná tiskárnu pro potřeby výboru do 3.000,- Kč.

Hlasování: 5 pro – 0 zdržel se – 0 proti

15. Podlahy ve společenských prostorách u hřiště Sokola
Plánované práce nejsou dotací pokryté, rekonstrukce podlahy je mnohem dražší, než byla 
plánovaná.
Pokusíme se s letištěm domluvit změnu účelu dotace, aby tam oprava podlahy nefigurovala.
Bere si na starost b. Poulíček.

16. Oprava poklopu na hřišti před WC provede správce do konce července 2019.

17. Další schůze výboru ohledně 100 let Sokola bude 20.6. v 19:00.

Porada byla ukončena ve 22:00 hodin.
Dne 11.6. 2019 zapsala: Soňa Tobišková, Matěj Maxa


