
Zápis z porady výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 7.10.2021 od 18:30 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

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

1. Smlouva o zápůjčce - ve smlouvě byla chyba v čísle účtu. Smlouva 
musí být opravena a nově podepsaná – čeká se na jednatele bratra 
Petra Poulíčka.

2. Zástavní smlouva – v souvislosti s výše uvedenou smlouvou o 
zápůjčce připravil právník Zástavní smlouvu a Návrh na vklad na 
katastr s tímto zástavním právem. Čeká se na bratra Petra Poulíčka,
aby se mohly tyto dokumenty podepsat (tam, kde je to potřeba 
včetně ověření podpisů). Následně bude Návrh na vklad a Zástavní 
smlouva předaná na katastr.

3. Caklová – ukončení nájemní smlouvy bude k 31.12.2020. Závazky 
budou uzavřeny, paní Caklové bude ukončeno členství v Sokole.

4. Podzimní brigáda – plakáty jsou vyvěšeny.

5. Mikuláš – je nutné natisknout plakáty, bratr Petr Poulíček osloví  
autorku loňských plakátů (Petra Maršová).  Je nutné domluvit   
částku, kterou Sokol na akci uvolní.

6. Oddíl všestrannosti – letos na jaře zahájila sestra Soňa Tobišková 
pod hlavičkou Sokola v rámci oddílu všestrannosti cyklokroužek pro
děti. Děti platí příspěvek 200,- Kč a mají vyplněnou přihlášku do 
Sokola. Při současném  počtu dětí je nutné, aby cyklokroužek 
organizovaly nejméně dvě dospělé osoby. Na jaře bude dán inzerát, 
zda by se našla pomocná ruka, která by pomohla sestře Soně. 

7. Lesní běžci - v rámci oddílu všestrannosti také funguje skupina dětí,
pod vedením dospělých, která pravidelně běhá v lese a v nejbližším 
okolí obce. Skupina funguje od jarního lockdownu s výjimkou 
letních prázdnin.



8. Pro získávání dalších dotací je potřeba, aby děti, které sportují v 
jednotlivých oddílech, byly také členy Sokola. Od příštího roku 
budeme vyžadovat, aby všechny děti minipřípravky a oddílu 
všestrannosti se staly členy Sokola. Proběhlo hlasování členů 
výboru, kde  všech šest účastníků schůze jednohlasně odsouhlasilo, 
aby v novém roce byli osloveni rodiče dětí a byly jim předány 
přihlášky do Sokola.

9. Dotace – Můj klub 2022 jedná se o dotační výzvu, která je určena na
pokrytí nákladů na činnost oddílů dětí a mládeže a také na opravy, 
investice. Náklady na opravy a investice nesmí přesáhnout výši 50%
z celkové dotace. Výzvu prostudujeme, ale už teď je jasné, že kromě 
pokrytí nákladů na činnost oddílů ji na opravu střechy nevyužijeme. 
Vyplývá to z toho, že oprava střechy bude nejspíš výrazně 
nákladnější než předpokládané výdaje na činnost oddílů, takže by to
přesáhlo povolený 50% limit.

10.Revize kotle – revize proběhla, bude zpracovaná zpráva. Byli jsme 
upozorněni, že kotel není napojen na nízký tarif (noční proud), 
ohřívání teplé vody (bojler) běží asi celý den, je třeba ověřit. 
Napojením kotle a ohříváním vody na noční proud by se snížila 
částka za spotřebovanou elektřinu. 

11. Kultura – do konce roku 2021 je naplánováno divadlo - termín 
bude upřesněn. Dále se bude konat zájezd do předvánoční Vídně, 
termín sobota 11.12.2021, cena zájezdu bude 890,- Kč, bude 
vybíraná záloha. Budou vyvěšeny plakáty.

12. Masopust 2022 – členové Sokola svým hlasováním 
jednoznačně odsouhlasili, že jsou ochotni zajistit program 
Masopustu v plném rozsahu. Náklady akce by měla uhradit obec. 
Podmínky budou ještě projednávány s obcí.

13.Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli na povolený limit čerpání 
peněz z grantů, který je 40 tisíc na rok, požádáme na obci o výměnu
grantů. Pokud bude zastupitelstvo obce souhlasit, vrátíme již 
přidělené peníze na grant určený na kluziště, abychom mohli získat 
grant na úpravu šaten na hřišti. Oba granty jsou v podobné výši.

 Úkoly: 
 Jana Špičáková + Petr Poulíček  je nutné podepsat znova 

Kupní smlouvu o zápůjčce, Zástavní smlouvu, Návrh na vklad 
+ ověřit podpisy.



 Soňa Tobišková – ukončení  Nájemní smlouvy s paní Caklovou 
a ukončení jejího členství v Sokole.

 Petr Poulíček zajistí plakáty na Mikuláškou akci + dodá 
finanční rozpočet  na danou akci.

 Soňa Tobišková zjistí, zda na cyklokroužku je nutné mít 
zkoušky cvičitele.

 Michaela Schroglová po podpisech a jejich ověření  podá 
Zástavní smlouvu a Návrh na vklad na Katastr.

 Zuzana Staňková – plakát na výlet do Vídně.

Termín příští schůze nebyl  stanoven

Porada byla ukončena v 21:30 hod

Dne 8.10.2021 zapsala Bohuslava Krčková


