
TJ Sokol Statenice, Pod Hájem 99, Statenice, 252 62, IČ: 47005114, e-mail: sokol.statenice@seznam.cz
Doručovací adresa: U Školy 295, Statenice, 252 62

Zápis z  porady výboru  TJ Sokol Statenice 
konané dne 20.01.2021 od 18:00 online způsobem

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

Program:

1. Kluziště
Aktivita  je  vítaná,  pověříme M. Podpěrovou,  aby  to  zaštítila.  Sokol  může  vypomoct
např. tak, že M. Maxa požádá o grant z obce na materiál.

2. Volební valná hromada
Termín: 25.3.2021 v 18:00
Valná hromada se uskuteční nejspíš online formou.
Program a kandidátku připravíme na příští schůzi 25.2.2021.

3. Oddíl fotbalu
Fotbalisté, kteří budou hrát za Statenice, budou povinně členové Sokola.
Zaplatí 500,- Kč členský příspěvek a 500,- Kč oddílový příspěvek.
Zajistí L. Lorenc
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Chatka paní Caklové
Dotazy nového nájemce: prodej nemusí schvalovat členská základna.
S delším pronájmem než 10 let nesouhlasíme.
Buď dodatek, který jen upraví stávající smlouvu, která doběhne v roce 2023, anebo teď
udělat nájem na 13 let (musí projít přes župu).
Nájem 30,- Kč/m2.

5. Chata pana Češky
Pan Češka požádal o souhlas s umístěním zahradního domku. S žádostí souhlasíme.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Obecní akce
Navrhujeme, že Sokol Statenice bude pořádat akci Čarodějnice. Finančně akci  pokryje
obec Statenice. Rozsah akce bude odpovídat finanční dotaci.
Sokol Statenice se bude dále v rámci možností organizačně podílet i na dalších obecních
akcích, jako je např. Masopust, Dětský den apod.
Navržené prodiskutujeme s obcí a zaneseme do smlouvy o pronájmu hřiště.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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7. Smlouva o pronájmu 107/1
S obcí jsme předjednali, že by se pozemek 107/1 celý nepronajímal, pouze jen taková
část,  která  je  okolo  hřiště  ve  směru  k  silnici,  do  obce  a  k  potoku.  A  dále
v trojúhelníkovém prostoru  za  bránou směrem k  vjezdu se  pouze  vyměří  oddělovací
hranice tak, aby vznikl dostatečný prostor pro vybudování volejbalového hřiště. Toto by
mělo  být  předmětem  nájmu  na  dobu  25  let.  Zbylá  část  trojúhelníku  se  nebude
pronajímat, ale budeme ji mít také k užívání (vjezd a parkování). J. Petera a P. Poulíček
spolu  hranici  vyměří,  následně  proběhne  na  místě  jednání  s  obcí,  a  pokud  bude  i
zástupce obce  souhlasit,  nechá obec zpracovat  geometrický plán,  který bude součástí
nájemní smlouvy. Náklady na pořízení geometrického plánu uhradí obec a Sokol rovným
dílem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8. Nezaplacené členské příspěvky
Výbor určuje dodatečnou lhůtu do 30.4.2021 na zaplacení členských příspěvků za rok
2020.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9. Dotace
Dotace Covid Sport se bude muset vyúčtovat do února 2021. Zatím ale na webu Národní
sportovní agentury chybí příslušné formuláře. Čekáme, až budou zpřístupněné.
Dále jsme požádali o dotaci Provoz a údržba 2021. Čekáme na její zpracování a případné
schválení.

Úkoly:

 M. Maxa, 
◦ zajistí vyúčtování COVID dotace

 J. Petera, P. Poulíček
◦ vyměří volejbalové hřiště

 L. Lorenc
◦ vybere od fotbalistů členské příspěvky

Příští schůzi plánujeme 25.2.2021

Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 20.01.2021 zapsal Matěj Maxa


