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Doručovací adresa: Statenická 23, Statenice, 252 62

Zápis z  porady výboru  TJ Sokol Statenice 
konané dne 31.10.2020 od 16:00 online způsobem

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

Program:

1. Smlouva o pronájmu pozemků
Obec zaslala připomínky ke smlouvě. S (větší) částí pozemku 107/1 má do budoucna
další plány, takže bude potřeba se se zástupci obce sejít a najít shodu. My souhlasíme
s vynětím části, jak bylo diskutováno na minulém jednání výboru, zbylou část bychom
rádi využívali. Naše představa je:

 příjezdová cesta
 parkoviště pro uživatele areálu alespoň 30 míst
 beach volejbalové hřiště min. 12x22m
 dětské hřiště

Petr P. zavolá starostce obce a domluví se na termínu.
Za nás by se zúčastnili 3 zástupci.

2. Chatka paní Caklové
Odhad  ceny  chatky  byl  300.000,-  Kč.  Na  jeho  základě  bylo  21.10.2020  per  rollam
jednomyslně (7 hlasy) odsouhlaseno, že chatu prodáme paní Caklové v rámci dohody o
narovnání za 25% odhadní ceny, tedy 75.000 + spolupodílení na vypracování odhadu
a právní zastoupení.
Nyní s paní Caklovou komunikuje právník.
Hlasování per rollam ze dne 21.10.2020: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Chatky manželů Šmucrových a paní Morvayové
Stejným způsobem (25% + podíl na nákladech) chceme postupovat i se zbylými chataři.
Jednání začneme, až dořešíme chatku paní Caklové.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Dotace COVID-SPORT
Zatím nebyla vyúčtována, úkol stále trvá.

5. Schůzka se členy
Schůzka se členy, která měla být 8.10.2020, se nekonala kvůli rozjíždějící se druhé vlně
pandemie.

6. Granty obce
Od obce jsme získali grant pro taneční oddíl. Zbývající dva granty pro zvelebení příjezdu
a pro zelenější  hřiště  byly zamítnuty z  důvodu investice do obecního majetku (obec
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v rámci  grantu  nemůže  investovat  do  svého  majetku).  Ze  strany  zastupitelů  zazněla
ochota takový příspěvek schválit i mimo rámec grantů.

7. Příspěvek od obce
Smlouva k darování příspěvku je podepsaná. Příspěvek 20.000,- Kč od obce na závlahu
hřiště  už přišel  na účet  Sokola.  Obci  za příspěvek děkujeme.  Příspěvek byl  obratem
vyúčtován.

8. Brigáda 21.11.2020 v 10:00
Výbor Sokola vyhlásil na sobotu 21.11.2020 od 10:00 brigádu. Je potřeba hlavně shrabat
listí. Hrábě a rukavice s sebou.
Matěj M. pošle pozvánku do whatsapp skupiny.

Úkoly:

 M.Maxa, 
◦ zajistí vyúčtování COVID dotace
◦ pozve členy na brigádu

Porada byla ukončena v 19:00 hodin.
Dne 31.10.2020 zapsal Matěj Maxa


