
Zápis ze schůze  výboru TJ Sokol  Statenice

konané dne 24.11.2022 od 19,00 hod v Hospůdce na fotbalovém hřišti

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

Hosté: Zuzana Staňková, Michaela Schroglová, Petr Tichý, Ján Makovič, Zuzana Pátek

1. Hostem výboru sokola byla paní Zuzana Pátek, která projevila zájem stát se členem
sokola a aktivně se zapojit do práce naší organizace.  Paní Pátek je matkou dvou
malých dětí a ráda by využila svoje sportovní zkušenosti, které budou pro sokol jistě
přínosem. Všichni členové výboru členství schválili.

2. Oddíl rybářský -  pan  Petr Tichý  se již delší dobu věnuje mladým rybářům a svoje
zkušenosti a znalosti by rád převedl pod křídla  našeho sokola.  V současné době má
osm aktivních členů z řad mladých rybářů – samotný kurz by měl začít od března 2023.
Předpoklad  - členové by se scházeli 5 x až  6 x v měsíci, kurzy by byly rozdělené na
teorii a praxi .  Příspěvek účastníků by činil cca 2.500/půl roku + povolenka 800,- Kč(
hradil by sokol) + členský příspěvek 700,- Kč.  Podmínky pošle pan Tichý  sokolu
emailem.

3. Geometrický plán Caklová Šmucr – na základě požadavku pana Poláčka v sobotu
26.11.2022 proběhne prohlídka objektu pana Šmucra.

4. Chata sokol – do konce měsíce září měl být postaven plot u nově pronajaté chatky.  L.
Lorenc informoval, že se s novým nájemcem domlouvají na náhradním termínu, který
bude pravděpodobně posunut na jaro 2023.

5. Vzhledem k blížícímu se konci pronájmu sokolovny firmě H&M, spol. s r.o. bude nutné
v předstihu připravit projekt na její rekonstrukci tak, aby mohla sloužit sportovním a
kulturním aktivitám a zároveň mohla být její část případně pronajímána, pokud to
zvolené financování umožní.  Byla oslovena architektka Ing. arch. Eva Lišková, která
úvodní projekt připraví.

6. Sponzoring – připravují se vzorové smlouvy pro potencionální dárce. Sponzoři budou
rozděleni do několika kategorií podle výše příspěvku. Sokol na oplátku nabídne
reklamu na hřišti a na sociálních sítích.

7. Dotace z NSA Provoz a údržba 2022 - Matěj Maxa. Připravuje se podání žádosti.



8. Dar Dobré sousedství -  byla podána žádost na rekonstrukci střechy budov u
fotbalového hřiště (zázemí pro dětské kroužky a kulturní akce) – přidělená částka 180
tisíc pravděpodobně nepokryje všechny náklady. Bude proveden průzkum trhu.

9. NSA schválilo naší žádost KA21-00248. Termín pro dodání podkladů (především
smluv s vysoutěženými dodavateli) byl prodloužen do 31.1.2023.

10. Granty – taneční  + mzdy trenérů ,  podklady dodá S. Tobišková, zpracuje M. Maxa.

11. Platba licence. Ján Makovič, který se podílí na přípravce našich nejmenších fotbalových
nadějí, si rozšířil fotbalovou licenci. Výbor souhlasil s úhradou nákladů, protože se
jedná o jednoho z našich hlavních trenérů. Trenérskou licenci si bude rozšiřovat i L.
Lorenc, S. Tobišková má v plánu získat základní licenci na vedení cyklokroužku a práci
s dětmi. Pokud bude mít člen sokola příslušnou licenci, můžeme si na FAČR žádat o
dotaci. Trenéři budou mít nárok na oblečení pro trenéry každé dva roky.

12. Sponzorské dary – firma Petr Tichý, Turner přislíbila sponzorský dar ve výši 25 tis. Fa
M. Alexander  a fa Commatel-Uher, s.r.o. přispěla  finanční částkou na Halloween v
celkové výši 9 tis. Firma Tichy nabízí finance na Mikulášskou besídku.          Pronájem
reklamní plochy - Klimat KSP s.r.o. 20 tis., AIR-CONSTRUCTION s.r.o. 20tis.

13. Žádost o informace – pan Novotný. Byl osloven právník, který určí, zda je možné a
účelné v tomto okamžiku poskytovat další informace o financování.

14. Mikulášská besídka – balíčky se budou připravovat v neděli 4.12 od 17 hod.  – účast
přislíbily: Z. Staňková, Z. Pátek, J, Špičáková, M. Schroglová. V pondělí na přípravě
stezky od 15 hod přislíbili účast J. Petera (do 17:00), L. Lorenc. P. Poulíček, B. Krčková
a J. Kettner.

15. S. Tobišková nás seznámila s novou organizací cyklokroužku od března 2023.  Do
kroužku vstoupí dva noví trenéři - hlavní trenér Vojta Buchar (Jerry) a Tereza
Robejšková. K nově zakoupenému pozemku sokola patří i prostor za potokem, který je
ohraničený potokem a řadou stromů. Zde je v plánu vybudovat tzv. „Pumptrack“, což je
bezpečná dráha s odrazovými můstky a terénními vlnami pro cyklisty a koloběžky. Na
úpravu terénu by se mohla použít zemina uvolněná při budování beachvolejbalového
hřiště, které by se mělo stavět v příštím roce.  Předběžné náklady na úpravu by činily
cca 50 tisíc. Pololetní poplatky účastníků by činily 3.500,- Kč ( 70% trenéři, 30%
náklady).  Cyklokroužek by se scházel 2x týdně / 2 hodiny.  Pondělí  - Soňa , středa –
Tereza a Vojta. Výbor záměr odsouhlasil. V jednání je i zlegalizování downhillových
tras v lese nad fotbalovým hřištěm.

16. Vánoční besídka sokola se bude konat pátek 16.12.2022 od 18 hod v Hospůdce na
hřišti.

17. Vánoční bowling pro fotbalisty se bude konat 17.12.2022.



18. Vánoční přání – zajišťuje s. Tobišková

19. Rozpočet na příští rok – zajišťuje S. Tobišková a účetní sokola.

20. Ostatní:

● Dotace od NSA - Kabina 2021 na beachvolejbalové hřiště (zajišťuje Jan Petera) je
schválena. Nyní je nutné připravit zadávací dokumentaci, harmonogran a
vysoutěžit dodavatele stavby přes Profil zadavatele. Výbor odhlasoval, že servis
okolo zadání a vysoutěžení veřejné zakázky zajistí firma AI Consulting, která byla
doporučená partnerským sokolem z Roztok. Částku 30.000,- bez DPH za tuto
službu bude možná uplatnit jako uznatelný náklad v dotaci. Zároveň je třeba
zajistit stavební dozor.

● Kácení topolů kolem krajské silnice za fotbalovým hřištěm – J. Petera
zkontaktoval cestmistra pana Řezáče, který situaci posoudí po dohodě na místě.

● Ján Makovič nás seznámil s programem vedení obce Horoměřice, který
předpokládá založení nové dětské přípravky v součinnosti se sokolem v
Horoměřicích. Ta by se mohla spojit s přípravkou ve Statenicích a využít této
vzájemné synergie pro sdílení sportovního zázemí, trenérů apod. J. Makovič
připraví návrh smlouvy.

● P. Poulíček nás seznámil s reklamací elektrokotle kotle – byla podána.
● Sokolovna – naše budova již léta čeká na rekonstrukci – nájemce reklamuje

zatékání  - rampa která je v čelní části budovy má špatný sklon a všechna  voda
zatéká pod parkety, které se zdeformovaly.  I když firma H&M rampu stavěla sama
na vlastní náklady, předchozí vedení sokola nezajistilo patřičný stavební dozor a
rampa byl postavena neodborně. Dále v budově teklo topení a díky P. Poulíčkovi,
bylo provizorně opraveno. Odhad na rekonstrukci rampy je cca 250 tisíc, na
kterou nyní sokol nemá finance. Zvažují se další kroky..

Úkoly:

● Zaměření chatky p. Šmucra  - zajišťuje P. Poulíček
● Předání projektu sokolovny B. Krčková
● Chata plot – L. Lorenc
● Granty S. Tobišková, M. Maxa
● Vánoční přání – S. Tobišková
● Rozpočet na příští rok – S. Tobišková
● Harmonogram, financování, technická zpráva beachvolejbalové hřiště -J. Petera
● Schůzka s cestmistrem KSUS  - J. Špičáková / J. Petera

Příští schůze Sokola  - datum bude upřesněn později

Porada byla ukončena v 22:15 hod. 29.11.2022.

Zapsala Bohuslava Krčková


