
Zápis z porady výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 14.7.2021 od 19 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Soňa Tobišková, 
Jan Petera, Bohuslava Krčková.
Omluveni: Matěj Maxa, Ivan Machálek
Host: Zuzana Staňková

1. Starostka Jana Špičáková seznámila přítomné s paní Zuzanou 
Staňkovou, která bude pozvána na Valnou hromadu Sokola, kde se 
o její působením ve vedení Sokola se bude hlasovat.

2. Starostka Jana Špičáková bude žádat o grant od Obce Statenice na 
akci Opékání buřtů, které se bude konat na fotbalovém hřišti 
v sobotu 14.8.2021. Zájezd do Českého Krumlova se bude konat 
v sobotu 4.10.2021. Z důvodu nejisté divadelní sezóny se prozatím 
neplánují žádné divadelní akce. Starostka bude žádat grant ve výši 
19 tisíc korun na obě akce. Letáky na Opékání buřtů a pozvánky na 
výlet do Českého Krumlova zajišťuje Soňa Tobišková.

3. Sokolu přišel vysoký doplatek za energii, ČEZ navyšuje zálohy cca o
100% oproti zálohám za minulé období. Je nutné zajistit revizi 
elektrického kotle. Zajišťuje starostka Sokola.

4. Petr Poulíček seznámil přítomné o dotaci ve výši 200 tisíc korun, 
která je určena na vybavení sportoviště.

5. Je nutné domluvit schůzku s panem Šmucrem, zajišťuje Petr 
Poulíček.

6. Sokol dostal písemnou pozvánku na obecní úřad ohledně 
nepřesností v zápisu Katastru nemovitostí. Jedná se o chatku po pí. 
Caklové (453), které se v současné době řeší s panem Součkem. 
Dále o chatku pana Šmucra (456), která neodpovídá velikostně, 
v minulých letech proběhla přístavby chaty, byl vytvořen 
geometrický plán, který je z roku 2011, bohužel do katastru 
nemovitostí nebyl nikdy podán. Dále se jedná o „Zbořeniště“ (96), 
jelikož se na tomto místě nenachází žádná stavby, Katastr 
nemovitostí navrhl vymazat z katastru, s tím členové Sokola 
nesouhlasí, Petr Poulíček zavolá na Stavební úřad ve Velkých 
Přílepech, aby na místě byla zachována parcela č 96. Na této 
stavební parcele by se v budoucnu mohla postavit nová chatka. 



Parkoviště před sokolovnou (105/2) je vedeno jako sportoviště a 
rekreační plocha, bude převedeno na parkoviště.

 Úkoly: 
 Jana Špičáková požádá obec Statenice o dotaci ve výši 19 tisíc 

korun. 
 Jana Špičáková zajišťuje revizi elektrického kotle.
 Soňa Tobišková zajišťuje pozvánky na Opékání buřtů, pozvánky 

na výlet do Českého Krumlova. (během chůze si pozvánky vzala 
na starost paní Zuzana Staňková).

 Petr Poulíček zajišťuje schůzku s panem Šmucrem.
 Petr Poulíček zavolá na Stavební úřad Velké Přílepy ohledně 

parcely č. 96.
 

Příští schůze Sokola bude po prázdninách, datum upřesní starostka 
Sokola.

Porada byla ukončena v 20:30 hod.

Dne 14.7.2021 zapsala Bohuslava Krčková


