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Zápis z  porady výboru  TJ Sokol Statenice 
konané dne 13.11.2019 od 18:30 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Petr Poulíček, Jaroslav Novák, Ivan Machálek

Omluveni: Lukáš Lorenc

Program:

1. Smlouva o prodeji pozemku je u právničky, zatím se nevyjádřila. Přesunuto do příště.
2. Rozmyslet  do  příští  schůze,  kdo  by  mohl  zaujmout  uvolněné  místo  ve  výboru  po

A. Zemanovi.  Do konce roku je třeba obsadit uvolněné místo člena výboru.
3. Schůzka/beseda se členy výboru ohledně blízké i vzdálené budoucnosti sokolovny bude

ve čtvrtek  21.11.2019 od 18 hod v Hospůdce na hřišti,  S.  Tobišková pozve všechny
členy  Sokola  (e-mailem,  poštou,  pozvánka  pro  členy  bude  vyvěšena  na  webových
stránkách).

4. Schůzka se zástupci obce ohledně možnosti prodloužení pronájmu sokolovny proběhla,
závěr byl takový, že bude jednání se zastupiteli obce a členy výboru Sokola pokračovat
25.11.2019 od 19:30 na OÚ.

5. Schůzka s p. Mahelem proběhla – jednání ohledně prodloužení pronájmu pokračuje. 
6. Změna funkčního období na 4 roky zjišťoval M. Maxa, odloženo na příští schůzi.
7. Report z oslav 100 let výročí od založení Sokola ve Statenicích je zveřejněn na webu,

FB i ve Zpravodaji.
8. Sleva z  kurzovného pro členy tanečního oddílu: 200,-  Kč sleva na latinu pro ženy a

400,- Kč na latinu pro páry.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se

9. Kronikářkou sokola je Bohuslava Krčková.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. Masopust – bude se konat 8.2.2020 – OÚ Statenice je pořadatelem, organizačně zajišťuje
TJ Sokol v prostorách fotbalového hřiště.

11. Velikonoční tancovačka – se uskuteční v pátek 27.3.2020 v Úněticích, kapela a sál
zajištěný, cena 22 tis. za hudební produkci
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Domluvit  schůzku  s  Povodím  Vltavy,  oplocení  pozemku,  možnosti  realizace
volejbalového hřiště apod. Zúčastní se  J.  Špičáková, P. Poulíček a L. Lorenc (leden
2020)

13. V sobotu  9.5.2020 chceme uspořádat výlet na fotbalový zápas Bayern Mnichov – FC
Freiburg, spojený  s prohlídkou  Mnichova,  cena  za  osobu  cca  2000,-  Kč  (doprava  a
vstupenka),  členové zvýhodněni

14. Členské  příspěvky  za  rok  2019  –  někteří  zatím  nezaplatili  –  neplatiči  byli  obesláni
S. Tobišková

15. Na příští schůzi výboru projednat schválení výše členského příspěvku pro rok 2020.
16. Je třeba oskenovat a zazálohovat plány sokolovny - řeší se.
17. Archivář potřebuje pamětní kroniku a zápisy z valných hromad – S. Tobišková do příští
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schůze
18. Valná hromada proběhne ve čtvrtek 12.3.2020 v 18 hod. Je třeba domluvit s účetní

uzávěrku účetnictví, a to tak, aby se ještě stihla jeho kontrola kontrolním výborem.
19. Nájemní smlouva mezi obcí a TJ Sokol Statenice – hrací plocha hřiště, zanikla 2.3.2016,

nutno uzavřít novou nájemní smlouvu - dojedná J. Špičáková, P. Poulíček, L. Lorenc
20. Smlouva o vzájemné spolupráci, je nevyhovující, bude řešena nová forma této smlouvy

mezi obcí a TJ Sokol Statenice - J. Špičáková, P. Poulíček, L. Lorenc (termín leden)
21. Parkoviště před budovou sokolovny bude smluvně ošetřeno mezi nájemcem a obcí

Statenice na základě souhlasu majitele dotčeného pozemku.
22. Další schůze výboru bude ve čtvrtek  16.11.2019 v 19 hod. Na programu bude blízká

i vzdálená budoucnost sokolovny (P. Poulíček kontaktuje p. Mahela)

Úkoly:

 S. Tobišková
◦ Archiváři po oskenování plánů předá pamětní kroniku a zápisy z valných hromad
◦ Obeslání pozvánek všem členům na schůzi dne 21.11.2019 s témate sokolovny

 J. Špičáková, P. Poulíček, L. Lorenc
◦ domluvit schůzku s Povodím Vltavy
◦ projednat smlouvu o pronájmu hřiště
◦ projednat smlouvu o vzájemné spolupráci

Nutná účast členů výboru v pondělí 25.11.2019 v 19:30 na schůzce se zastupitelstvem
obce na OÚ.

Porada byla ukončena ve 22:00 hodin.
Dne 13.11.2019 zapsala  Soňa Tobišková


