
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 dne 2.6.2021 od 17:00

Celkový počet členů ke dni konání Valné hromady (dále jen VH) 2.6.2021 je 52.
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání VH je 50.

V okamžiku zahájení VH v 17:00 je přítomno celkem 14 členů. Tento počet přítomných je méně než
polovina všech členů s právem hlasovat. V takovém případě se zahájení VH odkládá o 15 minut.

V 17:15 je přítomno 14 členů, 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 a schválení programu mimořádné VH
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Fotbalová přípravka
4. Oddíl všestrannosti
5. Granty z obce
6. Hospodářské záležitosti (hřiště, pozemky)
7. Diskuze
8. Návrh a schválení usnesení
9. Závěr
Hlasování: 14 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: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bratr M. Maxa byl zvolen za zapisovatele a sestry S. Tobišková a B. Krčková za ověřovatele
zápisu.

3. Fotbalová  přípravka.  Bratr  P. Poulíček  informoval,  že  v březnu  2021  proběhl  online  nábor  na
fotbalovou  minipřípřavku  a  mladší  přípravku.  Momentálně  je  přihlášeno  25  dětí  (12 chlapců,
13 děvčat), ročníky 2014 – 2017. Takový zájem je skvělý, ani jsme ho nečekali. Trenéři jsou bratři
L. Lorenc, P. Poulíček a I. Machálek. S rodiči se domluvilo, že tréninky začnou ještě teď v červnu,
děti se už těší.

4. Oddíl všestrannosti, oddíl cyklistiky. Na jaře jsme také založili oddíl všestrannosti pro děti ve věku
6-12 let. Bohužel domluvená posila, která měla vést tréninky, nám z rodinných důvodů odřekla,
takže sháníme někoho jiného. Nábor se chystáme udělat  během června. Dále pod vedením sestry
S. Tobiškové bychom rádi založili také cyklistický oddíl, určený primárně pro děti 6-7 let. Zatím se
scházejí na místní umělce. Pokud zájem vydrží, uvažujeme o koupi plachty 9x9 m, po které se jezdí
a slouží jako dopravní hřiště. Na tuto aktivitu sháníme sponzory. Během tohoto bodu přišli další tři
členové, počet přítomných členů je 17.
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5. Granty  z  obce.  Sestra  J. Špičáková  informovala  o  tom,  že  jsme  v  rámci  grantové  výzvy  obce
požádali  o dva granty,  pro taneční oddíl a pro vybudování  kluziště. Granty nám byly přiděleny.
Kluziště budeme budovat v zimě, jakmile bude dostatečně mrznout. Pokud by to vypadalo, že se
bude zima mírná a že by se grant nevyužil, požádáme o změnu účelu grantu.

6. S  paní  Caklovou  vedl  Sokol  jednání  o  vyrovnání  nejasných  vztahů  k  chatce,  kterou  užívala.
Nakonec se uzavřela smlouva o vyrovnání a Sokol nyní beze vší pochyb vlastní tuto chatu. V rámci
vyrovnání Sokol zaplatil 70 tisíc.
S obcí jsme po zdlouhavých jednáních uzavřeli smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště (a přilehlého
pozemku) a také o spolupráci. Smlouvy jsou uzavřeny do 31.12.2045. Jsme za to rádi, můžeme lépe
plánovat investice a také žádat o dotace.
Sokol  má jedinečnou možnost  koupit  sousední  pozemky kolem hřiště  od  soukromého majitele.
Jedná  se  o  pozemky 107/5  (o  výměře  1147 m2),  107/6  (o  výměře  6898 m2)  a  108 (o  výměře
5927 m2) v katastrálním území Statenice za celkovou cenu 1.300.000,- Kč. Pozemek 107/6 je pro
Sokol strategický, přímo souvisí s fotbalovým hřištěm a bylo by možné na něm vybudovat další
sportoviště (travnaté, umělku apod.) Jedná se sice o záplavové území, ale to nebrání úpravě povrchu
a používání mobilních branek, sloupů na volejbal apod. Zbývající dva pozemky jsou za potokem.
Můžou  nám  sloužit  jako  rezerva  pro  případný  další  prodej,  pro  parkování  apod.  Pozemky
prodávající nabízí buď všechny nebo žádný. Cena je v místě obvyklá. Za podobnou cenu se před cca
4 roky prodal  podobně  velký pozemek.  S župou jsme nákup předjednali,  pokud bude  naše VH
souhlasit, župa s koupí nemá problém a dají nám souhlas. Během tohoto bodu přišel další člen,
počet přítomných členů je 18.

Valná  hromada  souhlasí  s  koupí  pozemků  107/5  (o  výměře  1147 m2),  107/6  (o  výměře
6898 m2)  a  108  (o  výměře  5927 m2)  v  katastrálním  území  Statenice  za  celkovou  cenu
1 300 000,- Kč a pověřuje  Výkonný výbor zajistit  financování,  uzavřít  rezervační  smlouvu
s rezervačním poplatkem 100 tis. Kč a následnou kupní smlouvu.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno.

7. S chataři bylo diskutována možnost zasíťování pozemků. Prověří se možnost realizace a především
cena, kterou by zasíťování stálo a která by se mezi chataře rozpočítala.

8. Jednotlivá usnesení byla schválena u příslušných bodů.
9. Valná hromada byla ukončena v 18:03.

Dne 2.6.2021 zapsal M. Maxa
Ověřily S. Tobišková a B. Krčková


