
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 25.02.2021 od 18:00 online způsobem

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

Program:

1. Členské příspěvky
Máme  48  členů,  z  toho  nezaplatilo 19  členů.  Je  třeba  zaplatit  do  konce  dubna.
Nedoplatky od fotbalistů vyberou P.  Poulíček a L. Lorenc.  Ti platí 500,- Kč členský
příspěvek a 500,- Kč oddílový příspěvek.

2. Chatka paní Caklové
Souhlasíme s uzavřením smlouvy na 3 roky a automatickým prodloužením na dalších
10 let. Předpokládáme, že oblast zůstane ve stejném režimu jako zahrádkářská kolonie.
Očekáváme,  že  ve  spolupráci  s  nájemci  budeme  řešit  možné  zasíťování  elektřinou.
Uzavření smlouvy je dále v kompetenci našeho právníka, přičemž souhlasíme, že převod
majetkového práva a vypořádání mezi všemi třemi stranami (Sokol, paní Caklová a nový
zájemce) proběhne v jeden okamžik.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kluziště
M. Maxa vypracoval žádost o grant ve výši 23.000,- Kč na vybudování ledové plochy na
pozemku 107/1. Zítra 26.2.2021 ji podá na obecním úřadě.

4. Valná hromada
Valná hromada se uskuteční 25.3.2021 v 18:00. Výbor se sejde v hospůdce na hřišti
s negativními antigenními testy, pokud bude potřeba. Zbylí členové se připojí online tak,
aby byli  identifikovatelní.  J.  Špičáková se  S.  Tobiškovou připraví  zprávu o  činnosti
jednoty, M. Maxa připraví zprávu kontrolního výboru o hospodaření. Pokud se zpřísní
vládní opatření a VH nebude možné uskutečnit, odložíme ji na léto, případně později, až
to bude možné.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Faktura údržba hřiště
Správce hřiště od poloviny října nemohl chodit na hřiště, takže jeho povinnosti (příprava
a úklid šaten pro pronájem Dukly) dočasně převzala Jana Bláhová. Vystavena faktura ji
byla proplacena. Výbor s tím souhlasí.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Topení
Potřebujeme konečnou fakturu pro topení, které na hřišti dělala firma Luboše Lorence.
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J. Špičáková mu zavolá, aby ji od nich získala a mohli jsme ji dát do účetnictví.

7. Faktura za pronájem hřiště Dukle
P. Poulíček předá zástupci Duklu fakturu na 53 tis. Za pronájem hřiště. Dokud je mokro
a bahno, tak zatím dál chodit trénovat nebudou.

8. Brigáda na hřišti
S brigádou zatím počkáme, až bude lepší počasí a jestli to pandemická situace dovolí.

9. Přestavba skladu na šatny
Stávající sklad chceme upravit na šatnu, která by mj. sloužila pro děti z Dukly, které mají
pronajaté hřiště pro trénink. Využití bude i pro další akce pořádané na hřišti Sokola.

10. Dotace
Dotace Covid Sport byla vyúčtována. Čekáme, jestli budou ze strany Národní sportovní
agentury nějaké připomínky.
Dále jsme požádali o dotaci Provoz a údržba 2021. Odstranili jsme nedostatky, které
v žádosti  byly  a  nyní  čekáme  na  případné  schválení  a  informaci,  kolik  nám  bude
přiděleno.
Také jsme požádali na obci o grant pro taneční oddíl na jeho provoz ve výši 15.000,- Kč.

11. Pronájem hřiště výcviku policejním psům
Hřiště Sokola chce využívat Policie ČR pro výcvik policejních psů. Předběžně s tím
nemáme problém. Návrh nájemní smlouvy nám pošlou emailem. Následně budeme řešit
výši pronájmu a případný souhlas. Jsou v kontaktu s P. Poulíčkem.

12. Beach-volejbalové hřiště
J.  Petera  osloví  firmu,  která  by  se  na  prostor  přijela  podívat  a  udělala  rozpočet  na
zbudování hřiště. Také zjistí, jestli by šla použít nějaká dotace.

Úkoly:

 M. Maxa, 
◦ podá na obec žádost o grant na kluziště
◦ připraví zprávu kontrolní komise pro VH

 J. Petera, P. Poulíček
◦ vyměří volejbalové hřiště

 P. Poulíček, L. Lorenc
◦ vybere od fotbalistů členské příspěvky

 J. Špičáková, S. Tobišková
◦ připraví zprávu o činnosti jednoty

 J. Špičáková
◦ zajistí konečnou fakturu na topení

Příští schůzi plánujeme 19.3.2021 v 17:00.

Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 25.02.2021 zapsal Matěj Maxa


