
Zápis z porady  výboru TJ Sokol  Statenice

konané  dne 16.09.2021 od 18,30 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

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

1. Starostka sokola sestra  Jana Špičáková seznámila přítomné 
s obsáhlým programem dnešní schůze.  Jako první bod -  uvolněná 
chata po paní  Caklové. V současné době nejsou finance na její 
rekonstrukci.  Po nové roce bude podán inzerát o jejím pronájmu.

2. Pan Šmucr  požádal o přepis chaty na pozemku 456,  byly jím dodány 
doklady   spojené s přístavbou chaty  a náklady s tím spojené.  Do 
příští schůze je nutné udělat analýzu, co s tím.

3. Je nutné udělat úpravu Řádu zahrádkářské kolonie při TJ Sokol 
Statenice, původní smlouva je z poloviny 80.let  20.stol. a v současné 
době je naprosto nevyhovující.

4. Dotace z kraje – smlouva je podepsaná. Do 60 dnů od podpisu, tedy 
do 30 dnů ode dneška, by měly přijít peníze na účet ve výši 200 tisíc. 
Naše spoluúčast je lehce přes 50 tisíc a bude hrazena z našich peněz. 
Peníze jsou určeny pro sportovní vybavení oddílu minipřípravky a 
oddílu všestrannosti, pro platy trenérů, pro údržbu hřiště a pro 
pronájem tělocvičny v zimním období (Nebušice 11-12/2021). S 
trenéry je nutné podepsat dohody o provedení práce, které se přiloží 
k závěrečnému vyúčtování dotace včetně dalších dokladů (nákup 
materiálu, faktura za pronájem apod.) Kromě fotbalové minipřípravky
dále funguje Oddíl všestrannosti pod vedením sestry Tobiškové.

5. Dotace NSA – žádost o dotaci na beachvolejbalové hřiště jsme podali 
27.8.2021.  Celkové výdaje jsou odhadovány na 903.495,- Kč. Z toho 
by 80% (722.796,- Kč) šlo z dotace, 15% (135.524 Kč) přispěje obec a 
5% (45.175 Kč) bude z našich peněz. Schválení dotace ale bude 
nejspíš trvat. Bratr Matěj Maxa ověří v příštím týdnu, jaký je stav. 
Vzhledem k tomu, že příspěvek obce byl podmíněn výběrem 
zhotovitele pomocí výběrového řízení vyvěšením na Profilu 
zadavatele, je třeba si profil zřídit, zformulovat zadání a projekt 
vyvěsit. Toto si berou na starost bratr Jan Petera a bratr Matěj Maxa.



6. Na nákup pozemků stále není dost financí. Pomocnou ruku nám podal
člen výboru bratr Ivan Machálek, který půjčí Sokolu částku ve výši 
400 tisíc korun ,  půjčka bude na dva roky , kdy bude bratru 
Machálkovi vrácena částka 440 tisíc korun. Členové výboru Sokola 
tuto půjčku odsouhlasili. Pro bylo 6 členů, br. Machálek (vhledem k 
pozici na obou stranách) se zdržel, nikdo nebyl proti. Bude sepsána 
smlouva.

7. Podzimní brigáda bude  v sobotu 6.11 2021 od 10 hodin. Sestra 
Tobišková pošle pozvánku všem členům Sokola  + plakát. Pozvánku 
vyvěsíme také na obvyklá místa: web, FB, IG, whatsapp apod.

8. Do konce roku plánuje Sokol  dvě akce  -  Čertovská stezka, která 
měla v loňském roce velký úspěch.  Termín – neděle 5.12.2021, 
začátek budou vyvěšeny plakáty- 2.10.2021 bude uskutečněn zájezd 
do Českého Krumlova, přihlášeno 36 lidí.– sestra Špičáková požádala 
o grant jako fyzická osoba, čekáme na vyjádření obce. 

9. Na obci požádáme o změnu účelu již přiděleného grantu na kluziště, 
abychom jej mohli použít na rekonstrukci šatny. Zajistí br. Maxa na 
zasedání zastupitelstva.

10. Členské příspěvky – uhradilo 50% členů Sokola, termín  
zaplacení příspěvků je do další valné hromady Sokola tj. cca únor 
2022.

11. Šatny – rekonstrukce je hotová, chybí  nábytek, v následujících 
dnech by se měl přivést. Termín  je do konce října 2021.

12. Na fotbalovou minipřípravku  se přihlásilo 17 dětí, což je krásný
počet, ze kterého máme obrovskou radost. Trénuje se 2x týdně úterý 
a  čtvrtek. Přípravka se bude rozšiřovat o ročníky 2015,2016,2017 
( starší děti). Úhrada příspěvku bude provedena na účet  Sokola, 
bratr Petr Poulíček dodá excelovou tabulku s variabilním symbolem 
každého dítěte.

13.  Oprava sekačky – čeká se na náhradní díly.  Bratr Lorenc bude 
kontaktovat firmu Promat Tuchoměřice. Nová je objednaná, termín 
cca březen 2022.

14. Revize kotle -  zajišťuje bratr Petera



15. Byl zakoupen nový notebook a na něm vytvořeny dva profily. 
První pro potřebu Výboru, druhý pro potřebu fotbalistů při zápasech.

16. Rozlučka fotbalistů s fotbalovou  sezónou ,  termín bude 
upřesněn. Na rozlučku bude uvolněná částka 5 tisíc korun. Schváleno
všemi 7 přítomnými členy výboru.

17. Do konce roku není plánovaná žádná investice

 Úkoly: Krčková -  pročíst doklady dodané panem Šmucrem
               Tobišková – Ukončení nájmu Caklová
               Špičáková přepracuje Řád zahrádkářské kolonie při TJ 
Sokol Statenice
               Špičáková zašle firmě ALFA Darovací smlouvu
               Špičáková Smlouva o poskytnutí půjčky  Machálek
               Tobišková plakát na brigádu + emaily + whatsAPP 
všem členům Sokola.
               Špičáková plakát na Čertovskou stezku
               Poulíček  nábytek do šaten
               Poulíček  dodá Soně excelovou tabulku přípravky
               Lorenc  náhradní díly na sekačku
               Petera revize elekrokotle

Příští schůzi plánujeme  dle aktualizace 
Porada byla ukončena v 22:50 hod

Dne 17.9.2021 zapsala Bohuslava Krčková


