
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 18.01.2023 od 18,30 hod v Hospůdce na fotbalovém
hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Petr Poulíček, Soňa Tobišková, Jan Petera, Bohuslava
Krčková 
Omluveni: L. Lorenc, I. Machálek

Hosté: Zuzana Staňková, Michaela Schroglová

1. Oddíl  rybářský  –  z důvodu  nepřítomnosti  pana  Tichého,  informoval
P. Poulíček  o  představě  a  podmínek  p.  Tichého.  Kroužek  by  měl  začít
v březnu.

2. Masopust  –  termín  sobota  28.1.2023 -  zajišťuje  obec,  organizuje  Sokol.
Sestry S. Tobišková, M. Schroglová a Z. Staňková zajišťují přípravu.

3. Geometrický  plán  chata  Sokol-Šmucr  –  B.  Krčková  bude  kontaktovat
emailem pí. Šmucrovou a domluví termín schůzky Šmucrovi x Poláček. -
trvá.

4. Chata  Sokol  –  na  základě  telefonické  domluvy  L.  Lorence  s novým
nájemcem chatky bude v březnu domluven termín oplocení – trvá.

5. Z důvodu končícího pronájmu sokolovny bude nutné udělat na rekonstrukci
sokolovny projekt. Na příští schůzi Sokola by výbor měl odsouhlasit, zda se
bude pronájem prodlužovat, každý z členů výboru by měl říct svůj názor.
Projekt  byl  zadán Ing.  arch.  E.  Liškové,  která se po vzájemné domluvě
sejde  se  zastupiteli  Sokola  ve  Statenicích  a  měla  by  být  vytvořena
jednotná představa projektu.

6. Sponzoring - Starostka  Sokola nás informovala, že na základě požadavku
M. Maxy bude smlouva  vytvořena členem výboru – zatím nebyl určen –
trvá.

7. Dotace z NSA Provoz a údržba 2022 a Můj klub 2022: termín vyúčtování je
15.2.2023.

8. Dar dobré sousedství -  byla podána žádost Rekonstrukce střechy (zázemí
pro dětské kroužky a kulturní  akce)  –  byla přidělena částka 180 tisíc  –
k dnešnímu dni nepřišla platba na účet Sokola - trvá

9. Žádost  KA21-00248 -  J.  Petera  informoval  všechny přítomné,  termín  se
musí posunout o dva měsíce, tj. do 31.3.2023. Byla oslovena firma, které
celou  dokumentaci  potřebnou  k výběrovému  řízení  pro  náš  Sokol
zpracovala. Bude nás zastupovat při výběrovém řízení, realizace musí být
započatá do tří měsíců. Obec přispěje spoluúčastí 15%.

10.  Žádost o příspěvek na činnost sportovních oddílů v Župě – zajišťuje
S. Tobišková



11. Grant OS na podporu Sokola – zajišťuje S. Tobišková

12. Granty  -  vyúčtování  grantů  za  rok  2022  (trenéři  přípravky  a
Cyklo/Inline)  bylo podáno.  Minulé zastupitelstvo obce odsouhlasilo novou
směrnici  na přidělování grantů, která neumožňuje čerpat grant na platy
trenérů. Nové vedení obce se pokusí tuto směrnici revokovat. V současné
době je fotbalová přípravka na horách. Požádali  jsme o obecní grant  na
ubytování a další drobné výdaje v souvislosti se soustředěním, žádost byla
na částku 24300 Kč.  Pokud  nám  tento  grant  přidělí,  můžeme  do
31.10.2023 požádat ještě o 25700 Kč (za rok max. 50 tisíc). Finance se
můžou čerpat i na ochranu životního prostředí – mohlo by být použito na
pokácení, či revitalizaci stromů kolem hřiště.

13. Platby za licenci - byla uhrazena platba za trenérskou licenci Jánu
Makovičovi. Trenérskou licenci si rozšířila i S. Tobišková – platba proběhne
v nejbližších dnech.

14. Firma  Tichý  přislíbila  sponzorský  dar  ve  výši  25  tisíc  korun,
Převorová 40 tisíc.  Další  sponzorské dary –  Sokol  oslovili  noví dárci,  se
kterými bude jednáno, částka sponzorského daru zatím nebyla stanovena.
Bude ještě jednáno s firmou Commatel a firmou Panflex.

15. P.  Novotný  není  stále  spokojený  s odpovědí,  kterou mu  poskytl
kontrolní výbor. V současné době se čeká na účetní uzávěrku roku 2022,
která bude k dispozici na VH, která se bude konat 23.3.2023. Paní účetní
byla požádána o podrobný soupis nákladů a výdajů spojených s akcí, které
jsou od nás požadovány.

16. Cyklo  kroužek  –  v současné  době  až  do  konce  března  probíhá
bruslení  v areálu statenického hřiště.  Postupně se budou připravovat  FB
stránky, letáky do škol a okolí,  které budou zvát na nové termíny cyklo
kroužku, které budou probíhat ve venkovním prostředí pod taktovkou tří
trenérů.

17. Sokolovna  reklamace  -  P.  Mahel  k dnešnímu  termínu  nedodal
rozpočet  na  škody,  které  mu  způsobilo  zatékání  vody  do  objektu
sokolovny.  Po předložení příslušné dokumentace budou podklady předány
na pojišťovnu.

18. Topoly u hřiště – Na obec bude podaná žádost o Povolení pokácení
čtyř  topolů  k žádosti  je  nutné  dodat  výpis  z katastru,  důvod  kácení.
K žádosti bude předložen posudek pana Fanty, který zpracoval před dvěma
roky.  P.  Poulíček  navrhl  firmu,  která  stromy  pokácí,  zpracuje  a  odveze
dřevo – bude domluveno.

19. Kroužky přehledné tabulky jsou zpracovány  -  S. Tobišková dodá
tabulku cyklo kroužku.

20. Příspěvek na soustředění přípravky ve výši 12 tisíc korun členové
výboru jednoznačně odsouhlasili Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

21. Schvalování objednávek - starostka  Sokola navrhla,  že objednávky,
které jsou nad 10 tisíc Kč, musí nejdříve schválit starostka Sokola, teprve
pak  je  možné  takovou  objednávku  uskutečnit. –  proběhlo  hlasování  -
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se



22. Účetní  záležitosti  –  S.  Tobišková  informovala,  že  účetní  uzávěrka
bude předložena na VH Sokola.

23. Členské  příspěvky  byly  zatím  zaplaceny  jen  malou  částí  členů
Sokola.

24. Valná  hromada  se  bude  konat  ve  čtvrtek  23.3.2023  od  18  hod.
v hospůdce na hřišti.

25. Různé  –  Z.  Staňková  upozornila  na  špatný  stav  vývěsek  Sokola,
které jsou rozmístěné po obci.  Bude nutné dle finanční situace vyměnit
většinu vývěsek, bude se řešit v příštím období.

● Cenovou nabídku na opravu střechy, na kterou jsme dostali dotaci,
nám předložila firma Miloše Lorence, realizaci bude provádět Miloš
Lorenc.

● Správcovství  hřiště se od března či dubna (podle možností)  stane
staronový správce p. Jaroslav Novák.  Do té doby bude fakturovat
správcovství areálu S. Tobišková. S panem Novákem bude uzavřena
Pracovní smlouva  - připraví účetní . 

● Úkoly: 
● Kompletní přípravu na zajištění masopustu M. Schroglová, Z. Staňková,

S. Tobišková
● Zaměření chatky p. Šmucra  - zajišťuje B. Krčková
● Projekt sokolovna – B. Krčková
● Chata plot – L. Lorenc
● Granty - zpracovatel nebyl určen
● Žádosti o příspěvek na činnost sportovních oddílů, grant OS na podporu

sokolského sportu – S. Tobišková
● Reklamace Mahel – P. Poulíček
● Žádost na obecní úřad - pokácení topolů M. Schroglová
● Pracovní smlouva pro nového správce hřiště – S. Tobišková

          Příští schůze Sokola bude dodatečně upřesněna

Porada byla ukončena v 21:00 hod.

Dne 20.01.2023 zapsala Bohuslava Krčková


