
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  TJ Sokol Statenice 
konané dne 10.9.2020 od 19:00 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Jan Petera
Omluveni:  Ivan Machálek, Jaroslav Novák
Host: Matěj Maxa, Bohunka Krčková, Michal Pokorný

Program:

1. Smlouva o pronájmu pozemků od obce
Souhlasíme s tím, že se z pozemku 107/1 vyčlení část, kterou bude obec používat pro
ukládání a zpracování nehnijícího materiálu. Předmětná část byla navržena po diskusi s
přítomným zástupcem obce  Michalem Pokorným. Ve smlouvě bude tato  část  určena
přiloženým plánkem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Chatka paní Caklové
Paní  Caklová  podle  vyjádření  právníka  na  ni  právně  nemá  nárok,  ale  chceme  se
domluvit. Domluvíme schůzku s ní a s právníkem, kde se jí právní situace vysvětlí. Jsme
ochotni paní Caklové chatku prodat za rozumnou cenu, která vyplyne z odhadu. Petr P.
zavolá právníkovi, zjistí volný termín, Jana Š. následně paní Caklové.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Výměna pozemku
Jednání  s  p.  Součkem ohledně výměny pozemku - pozveme geodety,  kteří  provedou
zaměření požadované výměny pozemků.

4. Závlaha - vyúčtování
Dotace poskytnutá na závlahu hřiště byla vyúčtována a zaslána letišti Praha.

5. Dotace COVID-SPORT
Peníze  byly  připsány  na  náš  účet.  Dotaci  musíme  do  konce  ledna  2021  vyúčtovat.
Matěj M. zjistí jak a vyúčtování zajistí.

6. Schůzka se členy
Na čtvrtek 8.10.2020 od 19 hodin svoláme schůzku se členy, kde se můžou dozvědět
aktuální informace. Matěj M. pozve členy přes whatsapp.

7. Beach volejbalové hřiště
Realizace hřiště by mohla proběhnout příští nebo přespříští rok. Také záleží na smlouvě
o pronájmu s obcí, je třeba to s nimi domluvit. Náklady odhadujeme na cca 150 tis.

8. Granty obce
Zažádali jsme o tři granty: pro taneční oddíl, zvelebení příjezdu a pro zelenější hřiště.
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9. Příspěvek od obce
Pravidelný příspěvek 20.000,- Kč od obce zatím nepřišel. Matěj M. zjistí, v čem se to
zadrhlo a zkusí popohnat.

10. Založení fotbalové mládeže 2021
Potřebujeme získat trenéry z řad členské základny, případně z obce. Na členské schůzi
oslovíme členy, jestli se zapojí.

Úkoly:

 J. Špičáková, P. Poulíček
◦ domluví schůzku s právníkem a s paní Caklovou

 M.Maxa, 
◦ zajistí vyúčtování COVID dotace
◦ pozve členy na schůzku s výborem

Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 10.9.2020 zapsal Matěj Maxa


