
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 6.1.2022 od 18,00 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

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

Host:  Matěj Maxa

       
1. Zaměření pozemků Šmucler + Caklová - původní termín 

k 31.1.2022 nemůžeme dodržet. Bude kontaktován Katastr 
nemovitostí o možnosti prodloužení termínu.

2. Masopust - termín 26.2.2022. Bude potřeba zapůjčení 6 ks 
plynových zářičů - hřibů. Cena za jeden kus 1.500 Kč/víkend + 
doprava, která bude činit 3.800,- Kč. Celková částku za hřiby je  
12.800,- Kč. Dáme ji do rozpočtu, který celý hradí obec. V současné 
době řešíme s obcí, zda se tato akce vůbec uskuteční. Současná 
vládní nařízení konání akce v takovém rozsahu neumožňují.

3. Revize kotle -  je nutné zajistit druhý elektroměr. Byla oslovena 
firma, kterou zajišťovala sestra Schroglová. Firma kontaktovala 
bratra Poulíčka. V rámci celkové cenové nabídky bude oslovena 
další firma Marel. Obě firmy by měly předložit kompletní cenové 
nabídky.

4. Sekačka – k nákupu sekačky je vhodné použít Dotaci na podporu 
sportu 2022 ze středočeského kraje. Spoluúčast z naší strany by 
byla 20%. Pokud se bude žádat o dotaci na sekačku, zpracuje  bratr 
Matěj Maxa.
Dále je možné z Dotace na podporu sportu 2022 využít finance i na 
opravu střechy části budovy na fotbalovém hřišti. K podání žádosti 
potřebujeme rozpočet nákladů na opravu střechy. Oslovíme firmy 
k dodání kompletní cenové nabídky – firma Zeman, Psota, STAJAP. 
Pro podání žádosti o dotaci zvážíme oslovení společnosti Business – 
Benefit pí. Kopecká. Termín odevzdání je 27.1.2022 do 12 hod.

5. Přípravka – pokud bude dítě navštěvovat souběžně více kroužků, 
bude u dražšího kroužku sleva -  prozatím nebyla stanovena.



 Úkoly: 
 Zaměření pozemku Šmucr a Caklová –  Katastr ohledně změny 

termínu zaměření  vyřizuje Krčková 


 Masopust – domluvení s Obecním úřadem, zda je možné vůbec 
akci uspořádat - zajišťuje Jana Špičáková



 Oslovit firmu Marel k cenové nabídce na elektrikářské práce 
spojené s kompletní rekonstrukcí nové elektriky  - zajišťuje Ivan 
Machálek.



 Dotaci na  podporu sportu 2022 společně Lukáš Lorenc, Matěj 
Maxa.
     

Příští schůze Sokola se bude konat dne 27.1.2022

Porada byla ukončena v 20:30 hod.

Dne 7.1.2022  zapsala Bohuslava Krčková


