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Zápis z  Valné hromady TJ Sokol Statenice  

konané dne 12.3.2020 od 18:00 – Hospůdka na hřišti 

 
 

 

Celkový počet členů ke dni konání Valné hromady (dále jen VH) 12.3.2020 je 47. 

Počet zletilých členů jednoty ke dni konání VH je 47. 

V okamžiku zahájení VH v 18:00 je přítomno 13 členů, což je méně než polovina všech členů s právem 

hlasovat. V takovém případě se zahájení VH odkládá o 15 minut. 

 

V 18:15 je přítomno 16 členů, což je alespon 25% všech členů s právem hlasovat, takže VH může začít. 

 

1. Starostka Sokola sestra J. Špičáková přivítala přítomné členy, konstatovala, že VH je 

usnášeníschopná a pověřila sestru S. Tobiškovou řízením VH. 
S. Tobišková seznámila přítomné členy s programem VH, který byl zaslán spolu s pozvánkou a 

vyvěšen na stránkách Sokola. 
Dále vyzvala členy o jeho doplnění. Žádný doplňovací návrh nebyl vznesen. 
Hlasuje se tedy o tomto programu VH: 

1. Zahájení a schválení programu VH 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise 

3. Zpráva o činnosti TJ Sokol Statenice, zhodnocení uplynulého období, tj. r. 2019 
4. Zpráva kontrolní komise, schválení účetní uzávěrky a způsob zaúčtování hospodářského 

výsledku před podáním daňového pozvání 
5. Doplnění výkonného výboru TJ Sokol Statenice členy místo členů, kteří se rozhodli 

ukončit své členství ve výboru a o náhradníky 
6. Doplnění Kontrolní komise o náhradníka 
7. Diskuze 
8. Návrh usnesení 

9. Závěr 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Navržený program byl schválen. 

 

2. Za zapisovatele VH byl navržen bratr M. Maxa, za ověřovatele zápisu sestry S. Tobišková a 

B. Krčková. Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Bratr M. Maxa byl zvolen za zapisovatele a sestry S. Tobišková a B. Krčková za ověřovatele 

zápisu. 

 
Za členy návrhové a mandátové komise byli navženi bratr M. Maxa a sestra S. Tobišková. 
Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Bratr M. Maxa a sestra S. Tobišková byli zvoleni do návrhové a mandátové komise. 
 
Sestra S. Tobišková navrhla na předsedu návrhové a mandátové komise bratra M. Maxu. 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Bratr M. Maxa byl zvolen předsedou návrhové a mandátové komise. 

 

3. Starostka Sokola sestra J. Špičáková přednesla zprávu o činnosti TJ Sokol Statenice a zhodnotila 

uplynulé období, rok 2019. Hlavním bodem byly oslavy 100 let od založení naší jednoty ve 

Statenicích. Oslavy se vydařily, což potvrdily i mnohé ohlasy. Dále se podařilo uspořádat nebo 
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spolupodílet se na několika akcích: Velikonoční tancovačka, Čarodějnice, Statenice běží aj. Také 

jsme podpořili částkou 5.000,- Kč projekt na obnovu sochy sv. Juliány. 
Ve Statenicích fungují oddíly fotbalu a tanečních a nově také oddíl volejbalu. 
VH vzala zprávu o činnosti na vědomí. 
V průběhu tohoto bodu přišel další člen, takže počet přítomných je 17 členů. 

 

4. Předseda kontrolní komise bratr M. Maxa přednesl zprávu kontrolní komise včetně účetní uzávěrky 

a způsobu zaúčtování hospodářského výsledku před podáním daňového pozvání. 
Kontrolní komise doporučuje VH usnesení tohoto znění: 
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a výsledek hospodaření ztrátu ve výši 

417.037,13 Kč. Ztráta ve výši 417.037,13 Kč bude převedena na účet výsledku hospodaření 

předchozích let. 
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Usnesení bylo schváleno. 

 

5. V průběhu roku 2019 odstoupil bratr A. Zeman z pozice člena výboru TJ Sokol Statenice. Na jeho 

místo byl navržen bratr J. Petera. Dále byl navržen bratr P. Procházka jako 1. náhradník a bratr 

D. Procházka jako 2. náhradník. 
Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. 
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Bratr J. Petera byl zvolen členem výboru TJ Sokol Statenice, bratr P. Procházka prvním 

náhradníkem a bratr D. Procházka druhým náhradníkem. 
 

6. Vzhledem k aktuálnímu počtu členů jednoty a pravděpodobnému přesáhnutí limitu 50 členů je 

dobré zvolit náhradníka Kontrolní komise. Navržena byla sestra B. Krčková. 
Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. 
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Sestra B. Krčková byla zvolena jako náhradník do Kontrolní komise. 

 

7. Bratr M. Maxa představil rozpočet na rok 2020 s příjmy ve výši 765.578,- Kč a výdaji ve výši 

583.000,- Kč. Po krátké diskusi bylo navrženo jeho schválení. 
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Navržený rozpočet na rok 2020 s příjmy ve výši 765.578,- Kč a výdaji ve výši 583.000,- Kč byl 

schválen. 
 

8. Bratr P. Poulíček informoval členy o tom, že byla podepsána smlouva o pronájmu sokolovny se 

společností H&M okna do roku 2025. Dále byla diskutována její navazující budoucnost, 

rekonstrukce a možnosti využití půdních prostor. Je reálné, že by se s případnou rekonstrukcí mohlo 

začít i v průběhu těchto let, např. oprava střechy a vystavění půdních prostor, pokud by to 

nenarušilo provoz nájemce. 
Starostka J. Špičáková informovala, že kvůli restriktivním opatřením české vlády v souvislosti 

s nákazou koronaviru jsme byli nuceni zrušit plánovanou Velikonoční tancovačku. Dále je nejisté 

konání brigády, která měl být 29.3. od 10 hodin na hřišti Sokola. 
Výše členských příspěvků pro rok 2020 zůstává beze změny: 200,-Kč důchodci a děti, 500,- Kč 

dospělí. 
Dále byly zodpovězeny a diskutovány dotazy ze strany členů: volejbalové hřiště, možnosti dotací, 

kolektory na střeše budov na hřišti apod. 
Sestra S. Tobišková poděkovala bratru Š. Černohorskému za oskenování kroniky a dalších 

historických dokumentů, které díky tomu můžeme umístit na webové stránky jednoty. 
 

 

Valná hromada byla ukončena v 19:15. 
Dne 12.3.2020 zapsal M. Maxa 

Ověřily S. Tobišková a B. Krčková 





Rozpočet 2020

Příjmy
Sokolovna 391 428
Hospůdka 54 000
Zahrádkáři 37 150
Lestiště dotace 100 000
Obec 20 000
Pronájem zázemí 70 000
Reklamní plocha 5 000
Členské příspěvky 16 000
Taneční 72 000
Celkem 765 578

Výdaje
9 000

Provoz

Spotřeba materiálu 25 000
Spotřeba el. energie 35 000
Občerstvení, propagace 10 000
Poštovné + tisk 3 000
Ostatní služby 15 000
Daň z nemovitosti 5 000
Pojištění 9 000
Účetnictví 8 000
Údržba hřiště 70 000

FotbalFotbalové poplatky 15 000
Turnaje 2 000
Taneční 72 000 Taneční
Mládež fotbal 10 000

Investice

Volejbal 15 000
Studie rekonstrukce sok. 50 000
Závlaha (vč. dotace) 150 000
Revitalizace trávníku 30 000
Vytápění kabin 50 000
Celkem 583 000

Členské příspěvky
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