
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 24.3.2022 od 18,30 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

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

Omluveni: Ivan Machálek, Matěj Maxa

Host: Zuzana Staňková, Michalela Schroglová

       
1. Valná hromada – 31.3.2022 od 18 hod,  členové výboru Sokola sraz 

v 17,30 hod, pozvánky vč. programu jsou rozeslány

2. Velikonoční tancovačka – čtvrtek po 22 hod proběhne první 
příprava, úklid, dekorace a přípravy spojené s akcí. Zúčastní se 
J. Špičáková, M. Schroglová,  Z. Staňková, L. Lorenc a B. Krčková. 
Večer se domluvíme, kdo bude mít časový prostor na páteční  
dopolední finální úklid, dekoraci a tombolu.  

3. Statenická tlapka – potvrzený termín  sobota 24.9.2022, 
moderování se  ujme  Jan  Makovič.  Finanční podporu slíbil obchod 
pana Sadila. Akce Návštěva farmy Hole – termín  čtvrtek 
28.4.2022, odjezd v 15 hod. Opékání špekáčku – termín sobota 
13.8.2022.

4. Grant na Velikonoční tancovačku byl podán, čeká se na jeho 
schválení.

5. Dar z rozpočtu obce – částka 28 tisíc korun, peníze na účtě, 
vyúčtováno. Finance  byly použity na zateplení a opravu hospůdky 
na hřišti.

6. Geometrický plán Caklová, Šmucr, pozemky jsou zaměřené. 
V pondělí 28.3. pan Souček osobně vyjádří a odsouhlasí směnu 
pozemků. Pan Šmucr se bude finančně podílet na nákladech 
spojených se zaměřením a převodu pozemku do jeho vlastnictví ve 
výši 50% nákladů s tím spojených.

7. Reklamace EON – nebyla uznaná, částka se musela doplatit v plné 
výši. Bylo zjištěno, že v roce 2020 bylo nestandardně ukončena 
smlouva s předchozím dodavatelem energie MND. Nebyl dán 
konečný stav hodin a nedošlo k  vyúčtování nedoplatku popř. 
Přeplatku.



8. Správcovství hřiště – převezme p. Jaroslav Novák, v současné době 
je v pracovní neschopnosti. Po  tuto  dobu se bude o hřiště starat P. 
Poulíček společně s L. Lorencem. Sekačka bude opravena, funkční a
připravena na novou sezónu. Lavičky - zatím dodána pouze část.

9. Vyúčtování dotace – NSA Provoz a údržba byla vyúčtována, 
Středočeský kraj – vyúčtovat do konce února, NSA kabina – zatím
se nerozhodlo, jestli dotaci dostaneme, NSA Můj klub 2022 – 
zatím se nerozhodlo, jestli dotaci dostaneme, Středočeský kraj – 
žádost o dotaci na sekačku – zatím se nerozhodlo.

10.Volná chatka po pí. Caklové: L. Lorenc vytvořil cenový návrh na 
opravu, cena je v rozmezí 90 – 100 tisíc Kč. Na opravu v současné 
době nemáme dostatek prostředků. Z finančního daru od firmy 
Panflex by se mohla koupit barva, chata na jarní brigádě by se 
natřela. L. Lorenc pořídí fotky, dáme k nabídce, zda by se našel 
zájemce.

11.Pronájem nového pozemku  -  bylo zamítnuto na minulé schůzi.

12.Finanční dary: Panflex, Petr Tichý – vyřešeny

13.Oddíl   všestrannosti – stále ještě od všech členů nebyly uhrazeny 
příspěvky.

14.Termín jarní brigády – sobota 7.5.2022 – bude plakát, pozvánky.

15.Zpravodaj Sokola – tištěná verze nebyla podpořena.

Úkoly:

 Velikonoční tancovačka – tombolu, zajišťuje S. Tobišková a 
M. Schroglová. Prodej vstupenek – zajišťuje L. Lorenc. 
Beránky do tomboly – zajišťuje P. Poulíček.
Fotograf zajišťuje P. Poulíček, J. Bláhová.

 Akce -  výlet farma Hole, Opékání buřtů, Statenická tlapka – 
plakáty, zajišťuje Z. Staňková.

 MND ohledně konečného vyúčtování bude kontaktovat 
P. Poulíček.
     

Příští schůze Sokola - Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 
31.3.2022

Porada byla ukončena v 22:10 hod.

Dne 25.3.2022 zapsala Bohuslava Krčková


