
TJ 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 3.9.2019 od 18:30 – Hospůdka na hřišti

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

Omluveni: Ivan Machálek, Antonín Zeman

Hosté: Matěj Maxa

Program:

1. Kdysi se podepsala smlouva o prodeji pozemku 115/3 s p. Krumholcem. Pozemek byl 
zaplacen, ale nebyl přepsán v katastru nemovitostí, je třeba to dořešit. P. Poulíček a 
M. Maxa zkusí zjistit, co s tím.

2. Rezignace A. Zemana – zprocesuje J. Špičáková.
3. Slavnost k výročí 100 let Sokola – viz zápis ze schůze členské základy téhož dne.
4. Dar v rámci programu Dobré sousedství

◦ střecha ? možno dočasně vyřešit lepenkou (cca 3 tis.)
◦ zavlažování – cca 220 tis.
Hlasování: 5 pro zavlažování, 0 proti, 0 zdržel se
P. Poulíček + J. Špičáková připraví žádost.

5. Sokolovna – posunout schůzku s p. Mahelem, zavolá P. Poulíček a pozve ho na oslavu
6. Žádost na obec o příspěvek na oslavu – vyřídí J. Špičáková
7. Podzimní brigáda

uspořádat týden před oslavou – sobota 5.10.2019
M. Maxa připraví pozvánku na brigádu
Provedou se přípravy a úklid hřiště a prostor před oslavou

8. Zeptat se na župě ohledně změny funkčního období výboru
zajistí M. Maxa, zeptá se i na a na možnost zapůjčení/koupě kroje a sokolské červené 
vlajky

9. Další schůze výboru 20.9.2019 v 18:00

Úkoly:
 J. Špičáková

◦ Rezignace A. Zemana.
◦ Žádost Dobré sousedství
◦ Žádost o příspěvek obce na oslavu

 P. Poulíček
◦ Ověřit, co se starou smlouvou o koupi pozemku
◦ Žádost Dobré sousedství
◦ p. Mahel: posunout schůzku a pozvat na oslavu

 M. Maxa
◦ Ověřit, co se starou smlouvou o koupi pozemku
◦ Pozvánka na brigádu
◦ Zjistit informace na župě Sokola

Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 3.9.2019 zapsal: Matěj Maxa


