
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  Valné hromady TJ Sokol Statenice 
konané v Hospůdce na hřišti a online formou dne 25.3.2021 od 18:00

Celkový počet členů ke dni konání Valné hromady (dále jen VH) 25.3.2021 je 49.
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání VH je 49.

K valné hromadě je také možné po vyplnění jména a příjmení a vizuálním ověření se připojit vzdáleně
online formou pomocí odkazu https://meet.jit.si/VH-SokolStatenice-20210325.

V okamžiku zahájení VH v 18:00 je přítomno celkem 20 členů, z toho 9 prezenčně (všichni předložili
osvědčení s negativním antigenním testem na Covid-19) a  11 vzdáleně pomocí webové aplikace Jitsi.
Tento počet přítomných je méně než polovina všech členů s právem hlasovat. V takovém případě se
zahájení VH odkládá o 15 minut.

V 18:15 je přítomno 20 členů (9 prezenčně a 11 vzdáleně), což je alespoň 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.

2. 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
2. Schválení programu VH, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební komise
4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
5. Zpráva o činnosti TJ Sokol Statenice, zhodnocení uplynulého období, tj. r. 2020
6. Zpráva kontrolní  komise, schválení  účetní uzávěrky a způsob zaúčtování  hospodářského

výsledku před podáním daňového pozvání
7. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
8. Stanovení délky funkčního období
9. Volba  starosty,  místostarosty,  jednatele  a  členů  Výboru  a  kontrolní  komise  a  jejích

náhradníků
10. Volba vyslanců do Valné hromady župy a kandidátů na činovníky župy a ČOS
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Navržený program byl schválen.

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. Navržení členové s návrhem
souhlasí.

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bratr M. Maxa byl zvolen za zapisovatele a sestry S. Tobišková a B. Krčková za ověřovatele
zápisu.

3. Za členy návrhové a mandátové komise byli navrženi bratr M. Maxa, sestra S. Tobišková a sestra
B. Krčková.  Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. Navržení členové s návrhem
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souhlasí.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bratr M. Maxa, sestra S. Tobišková a sestra B. Krčková byli zvoleni do návrhové a mandátové
komise.

Sestra S. Tobišková navrhla na předsedu návrhové a mandátové komise bratra M. Maxu, který s
návrhem souhlasí.
V průběhu tohoto bodu se jeden člen odpojil, takže počet přítomných je  19 členů (9 prezenčně,
10 vzdáleně).

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bratr M. Maxa byl zvolen předsedou návrhové a mandátové komise.

4. Byla provedena kontrola usnesení z minulé VH.

5. Starostka Sokola sestra J. Špičáková přednesla formou PDF prezentace zprávu o činnosti TJ Sokol
Statenice a zhodnotila uplynulé období, rok 2020. Poreferovala o činnosti fotbalového, tanečního a
volejbalového oddílu, dále o brigádách i dalších prací, díky kterým se podařilo zvelebit stávající
areál fotbalového hřiště i přilehlé budovy. Připomněla výlety i akce pro děti, dospělé i seniory:

 1. místo fotbalistů v turnaji v Kněževsi
 Výlet do Mnichova na zápas Bayern – Paderborn
 Předtančení na obecním plese
 Masopust (spolupořádání s obcí)
 Běžkařský výlet do Jizerek
 Statenice běží (spolupořádání s agenturou Eventime)
 Jarní rozvozy balíčků seniorům a dětem
 Letní kempy pro děti
 Orientační běh
 Čertovská stezka

VH vzala zprávu o činnosti na vědomí.

6. 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 uzávěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření ztrátu ve výši
93.144,67 Kč.  Ztráta  ve  výši  93.144,67 Kč  bude  převedena  na  účet  výsledku  hospodaření
předchozích let.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno.

7. Starostka Sokola představila plán činnosti na další období.
 Pokračování činnosti oddílů, pokud to situace dovolí
 Pořádání pravidelných akcí
 Vybudování beachvolejbalového hřiště
 Vznik mládežnického fotbalového oddílu
 Statenický volejbalový „open“ turnaj
 Letní kempy
 Příprava projektu pro umělé osvětlení fotbalového hřiště.

Bratr M. Maxa představil rozpočet na rok 2021 s příjmy ve výši  1.114.150,- Kč a výdaji ve výši
940.000,-  Kč.  V rozpočtu  počítáme  s  dotací  ve  výši  300.000,-  Kč,  o  kterou  budeme  žádat  na
vybudování beach-volejbalové hřiště, kterému odpovídá 400.000,- Kč ve výdajích. Hřiště se bude
realizovat pouze tehdy, jestliže dotaci získáme. Po krátké diskusi bylo navrženo jeho schválení.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Navržený rozpočet na rok 2021 s příjmy ve výši 1.114.150,- Kč a výdaji ve výši 940.000,- Kč
byl schválen.
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8. Délka funkčního období Statutárních zástupců, Výkonného výboru jednoty a Kontrolní komise je
v naší jednotě stanovena z dřívějších dob na 2 roky. Vzhledem k tomu, že obvyklá doba v Sokole
jsou  3 roky  a  s  přihlédnutím  k podnětům  ze  strany  některých  členů  navrhujeme  vrátit  délku
funkčního období zpět na 3 roky. Po krátké diskusi je přistoupeno k hlasování o délce funkčního
období.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Funkční období Statutárních zástupců, Výkonného výboru jednoty a kontrolní komise bylo
schváleno jako 3 leté.

9. Bylo přistoupeno k volbě Výkonného výboru jednoty, starosty, místostarosty a jednatele jednoty.
Bratr M. Maxa navrhl na členy výboru sestry J. Špičákovou, S. Tobiškovou a B. Krčkovou a bratry
P. Poulíčka,  L. Lorence,  J. Peteru  a  I. Machálka.  Na  funkci  starostky  jednoty  navrhl  sestru
J. Špičákovou, na funkci místostarosty bratra L. Lorence a na funkci jednatele bratra P. Poulíčka. Za
náhradníky do Výkonného výboru navrhl bratry D. Procházku a P. Procházku.

Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. Navržení členové s návrhem souhlasí.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Sestry J. Špičáková, S. Tobišková a B. Krčková a bratři P. Poulíček, L. Lorenc, J. Petera a
I. Machálek byli zvoleni za členy Výkonného výboru jednoty. Dále byla za starostku jednoty
zvolena sestra J. Špičáková, za místostarostu jednoty bratr L. Lorenc a za jednatele jednoty
bratr P. Poulíček. Za náhradníky do Výkonného výboru jednoty byli zvoleni v tomto pořadí
bratři D. Procházka a P. Procházka.

Bylo  přistoupeno  k  volbě  Kontrolní  komise.  Sestra  B. Krčková  navrhla  za  předsedu Kontrolní
komise bratra M. Maxu a jako náhradníka sestru M. Schroglovou.
Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen. Navržení členové s návrhem souhlasí.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bratr M. Maxa byl zvolen předsedou Kontrolní komise a sestru M. Schroglovou náhradníkem
do Kontrolní komise.

10. Bylo přistoupeno k volbě vyslanců do Valné hromady župy a kandidátů na činovníky župy a ČOS.
Bratr M. Maxa navrhl sestru S. Tobiškovou a sestru J. Špičákovou.

Přes výzvu o jiný návrh nebyl žádný takový vznesen.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Sestry S. Tobišková a J. Špičáková byly zvoleny za vyslankyně do Valné hromady župy a za
kandidáty na činovníky župy a ČOS.

11. Sestra S. Tobišková přečetla návrh usnesení valné hromady a následně bylo přistoupeno k hlasování
o jeho schválení.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení valné hromady TJ Sokol Statenice bylo schváleno.
V průběhu tohoto bodu přišel další člen, takže počet přítomných je 20 členů (9 prezenčně, 11
vzdáleně).

12. Diskuse byla velmi krátká,  protože  došlo k výpadku přenosu zvuku a videa,  takže komunikace
mohla probíhat pouze pomocí chatu. Nikdo z přítomných neměl žádný námět k diskuzi.

Valná hromada byla ukončena v 19:15.

Dne 25.3.2021 zapsal M. Maxa
Ověřily S. Tobišková a B. Krčková



Zpráva kontrolní komise
Kontrolní  komise  TJ  Sokol  Statenice  provedla  kontrolu  hospodaření  a  účetní
uzávěrky naší  jednoty za rok 2020. Konstatovala,  že jsou vedeny doklady dle
předpisů podvojného účetnictví a dle plnění daňových povinností daňové přiznání
bude podáno do 31.3.2021. 

Komise v účetnictví nezjistila zásadní nedostatky. 

Hospodaření s prostředky TJ Sokol Statenice za rok 2020

Celkové náklady naší jednoty v roce 2020 činily  820 592,29 Kč.

Částka celkových nákladů se skládá:

Účetní odpisy majetku jednotky ve výši 245.558,00 Kč 
(odpis nově pořízeného závlahového systému je 10.609,00 Kč)
Daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 6.080,00 Kč
Provozní náklady na činnost ve výši 568 954,29 Kč

Celkové výnosy v roce 2020 činily 727.447,62 Kč. 

Částka celkových výnos  ů   se skládá:  

Příjmy z nájmů, využití sportovišť ve výši 548.082,00 Kč
Finanční prostředky na činnost získané prostřednictví župy ve výši 38.405,55 Kč
Dary na provozní činnost ve výši 7.500,00 Kč
(balíčky pro seniory a velikonoce dětem)
Dotace od obce Statenice na podporu kurzů tance ve výši 27.000,00 Kč 
Rozpuštění investiční prostředků na pořízení majetku ve výši 8.938,00 Kč (dotace
od obce, dar od Letiště)
Provozní výnosy z činnosti jsou ve výši   97.522,07 Kč 
(členské příspěvky, platby za kurzy)

Účetní jednotka za rok 2020 vykázala výsledek hospodaření ztrátu ve
výši 93.144,67 Kč. 

Zůstatek k 31.12.2020 v pokladně činil 13.932,- Kč, zůstatek na bankovním účtu
Fio banka 177.728,34 Kč, tedy celkový stav finančních prostředků k 31.12.2020
byl 191.660,34 Kč.

Kontrolní  komise  doporučuje  Valné  hromadě TJ Sokol  Statenice  zapracovat  do
usnesení toto znění:

Valná  hromada  schvaluje  účetní  uzávěrku  za  rok  2020  a  výsledek
hospodaření  ztrátu ve výši  93.144,67 Kč.  Ztráta  ve  výši  93.144,67 Kč
bude převedena na účet výsledku hospodaření předchozích let.

Podepsán:
Matěj Maxa, předseda kontrolní komise



Rozpočet 2021

Příjmy
Sokolovna  540 000
Hospůdka  54 000
Zahrádkáři  37 150
Dotace  300 000
Obec  20 000
Pronájem zázemí  70 000
Reklamní plocha  5 000
Členské příspěvky  16 000
Taneční  72 000
Celkem 1 114 150

Výdaje
Členské příspěvky  9 000

Provoz

Spotřeba materiálu  100 000
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  10 000
Údržba hřiště  100 000

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

Investice

Volejbal  15 000
Studie rekonstrukce sok.  50 000
Beach-volejbalové hřiště  400 000
Revitalizace trávníku  30 000
Opravy  50 000
Celkem  940 000



USNESENÍ

Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Statenice 
konané v Hospůdce na hřišti a online formou dne 25.3.2021 od 18 hod

Valná hromada schvaluje:
a) Program valné hromady
b) Zapisovatele VH: Matěje Maxu, ověřovatele zápisu Soňu Tobiškovou 

a Bohuslavu Krčkovou.
c) Návrhovou a mandátovou komisi ve složení:  předseda Matěj Maxa, 

členové Soňa Tobišková, Bohuslava Krčková
d) Zprávu výboru o činnosti jednoty za uplynulý rok (výlet, orient.běh, 

taneční, fotbal, volejbal, atd.)
e) Zprávu Kontrolní komise o hospodaření jednoty, účetní uzávěrku za 

rok 2020 a  hospodářského výsledku ztráty ve  výši 93 144,67  
převést na účet výsledku hospodaření předchozích let Neuhrazené 
ztráty.

f) Rozpočet na rok 2021
g) Plán činnosti jednoty na rok 2021 (výlet, Tancovačka, brigády, 

Čarodějnice, dětský den, příměstské tábory, bude zveřejněno na 
webu, facebooku), v návaznosti na restriktivní opatření české vlády 
v souvislosti s nákazou koronaviru může být konání těchto akcí  
zrušeno.

h) Volbu Výkonného výboru, starosty, místostarosty a jednatele 
jednoty

i) Volbu kontrolní komise
j) Výši členských oddílových příspěvků pro rok 2021 (200,-Kč důchodci

a děti, 500,- Kč dospělí) (počet členů 49)

Valná hromada zvolila:

Výkonný výbor ve složení:  Jana Špičáková -starostka, Lukáš  Lorenc- 
místostarosta, Petr Poulíček - jednatel, Soňa Tobišková, Bohuslava Krčková,Ivan 
Machále - členové 
Náhradníky Výkonného výboru : Petr Procházka,  David Procházka 

Kontrolní  komisi  ve složení: Matěj Maxa
Náhradníky: Schroglová Michaela

Ve Statenicích dne: 25.3.2021

Zapisovatel:
Matěj Maxa:

Předseda mandátové a návrhové komise: Členové  mandátové a 
návrhové komise:
Matěj Maxa:               Soňa Tobišková:

 Bohuslava Krčková:

Starostka jednoty:    Razítko jednoty:






