
    

  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 2.7. 2019 od 19:00 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Jaroslav Novák

Omluveni: Antonín Zeman, Ivan Machálek

Host: Matěj Maxa

Program:

1. S. Špičáková si bere za úkol kontaktovat bratra Zemana, aby vyjasnili stav jeho 
členství ve výboru vzhledem k jeho neúčasti na posledních schůzích výboru.

2. Br. Lorenc vytvoří Whatsapp skupinu pro výbor.
3. Br. Lorenc jako správce hřiště předal faktury k proplacení.
4. Dukla

◦ Letošní rok od 16.7. tu budou trénovat 3x týdně + zápasy malých holek - celkem 
76 tréninkových jednotek (1,5 hod). Za pronájem získáme 90 - 95 tis.

◦ Příští rok cca 220 - 250 tis. Z toho se uhradí cca 60 tis. náklady na správce, energie
a údržbu a cca 50 tis. za údržbu trávníku.

◦ Pomůžou s mládeží od jara.
◦ Měsíční fakturace podle skutečnosti.
◦ Hlasování, zda souhlasíme s pronájmem: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
◦ Je třeba koupit (případně sehnat sponzora) na hliníkové brány, vybavení pro 

rozhodčí, oprava kabin, vícepráce s údržbou hřiště - celkem 40 tis.
◦ Čerpadlo pro zavlažování - největší položka (60 tis.)
◦ Výdaje jsou velké, ale vybavení nám zůstane, čerpadlo je plánované silnější 

s výhledem použití pro automatickou závlahu v budoucnosti
◦ Výdaje by měly být pokryty získaným pronájmem pro letošní rok, příští rok 

bychom z pronájmu už měl mít znatelný zisk
◦ Hlasování, zda souhlasíme s výdaji (cca 100 tis.): 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Banka vyřešená, karta přijde.
6. Evidenční listy odeslány, majetek Sokola zaktualizován.
7. Zápisy z výboru se nebudou posílat emailem.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Zaktualizovat web – výbor

Oznámit, že 12.10. bude 100 let výroční akce.
9. Oskenujeme smlouvy a zápisy, budeme udržovat elektronicky, možnost lepšího 

hledání.
10. Byla provedena inventarizace majetku.
11. 100 let Sokola

stále v řešení, zjišťujeme, co je možné
12. Prodej chaty (paní Caklová) - dodatek ke smlouvě - převod na dalšího nájemce
13. Další schůze podle informací od Honzy Plachého, termín bude upřesněn přes 

Whatsapp



Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 2.7.2019 zapsal: Matěj Maxa


