Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
18. února 2017
Přítomni: P.Florián, F.Nerad, K.Krejcárek, Milan Škvor, Marek Škvor, J. Müller, J.Škvor
Omluveni: L. Styblíková, M.Lejček, M.Novák
1) Informace pro členy výboru:
Vyplaceny odměny DPP za praní dresů a úklid kabin za 2.půlku roku 2016 – celkové náklady
10.050Kč (12.2.)
ÚP zaslal na účet dotaci na pracovníka za říjen 2016 ve výši 14.000Kč (13.12.)
Vyúčtována obecní dotace na rok 2016 (14.12.)
FAČR poslal na účet TJ zbytek z nevyčerpané dotace za rok 2016 – 8.906Kč (23.12.)
Nakoupeno 10 krabiček zápasových míčků na stolní tenis za 1.430Kč (29.12.)
OFS Benešov zaslal TJ na účet dotaci na mládež ve výši 4.000Kč (29.12.)
Do pokladny odvedeny do konce roku 216 vybrané členské příspěvky TJ – 2.300Kč (30.12.)
Uhrazeny členské příspěvky FAČR na rok 2017 za naše hráče ve výši 15.700Kč (2.1.)
Sponzorský dar ve výši 2.000Kč od J. P. – hotově (2.1.)
Obec Ostředek zaslala na účet TJ dotaci na rok 2017 ve výši 40.000Kč (4.1.)
Sponzorský dar ve výši 3.000Kč od firmy VELTEKO CZ s.r.o. – hotově (5.1.)
Minerva FF uhradila na účet TJ členské příspěvky FAČR za děvčata hrající za tento klub –
500kč (6.1.)
Proběhla volební VH OFS Benešov, na níž naši TJ zastupoval místopředseda F.N. (21.1.)
Na OÚ a sdružení OSA bylo ohlášeno pořádání Sokolského plesu dne 18.3.2017 (30.1.)
Uzavřeny DPP na praní dresů a úklid kabin na rok 2017
Zamítnuta žádost klubu Minerva FF o sehrání zápasu ligy žen Minerva FF – Slovan Liberec dne
12. března v Ostředku z důvodu obavy o zničení trávníku (17.2.)
2) Ekonomika
Kontrola dokladů 11-12/2016
Kontrola dokladů 11-12/2016 byla provedena dne 18. února. Nebyly shledány žádná pochybení a
nedostatky. Doklady je nutné co nejdříve předat účetní firmě ke zpracování.
3) Členská základna
K 31.12.2016 evidovala TJ celkem 167 členů, z toho 104 v oddíle kopané a 31 v oddíle stolního
tenisu. Ostatní jsou členy TJ bez příslušnosti k oddílu. Počet členů do 18 let činil 70.
Meziročně se zvýšila členská základna o 16 členů, z toho o 13 u mládeže. vekuje e Aktuální
stav výběru členských příspěvků za rok 2016 – info Mirek
Přijetí nových členů – D.C. (r. 2005) a T.V. (r. 1979) oba do oddílu stolního tenisu
Hlasování o přijetí nových členů - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Sokolský ples – sobota 18. března od 20h
Shánění tomboly – předpoklad prodeje ca. 1000 lístků
Třídění tomboly – kdy
Příprava sálu a výdeje tomboly – kdy?
Ceny pro fotbalistu roku – broušený pohár, sošky + příslib piva o Plzeňského prazdroje
Tombola se bude třídit v sobotu 11. března odpoledne po fotbale u Škvorů. Kdo nebude moci, dodá
tombolu do tohoto termínu.
Tombola se převeze a připraví v hospodě v sobotu 18. března – sraz v 10h u Škvorů.
Kamil vyzvedne broušený pohár pro Fotbalistu roku 2016.
Plakáty vytiskl Milan, Kamil rozveze do 5. března.
Lucka vytiskla lístky pro tombolu.
Zkusíme zajistit brigádníky na výdej tomboly – vstup zdarma, večeře.

5) Ostatní
Osvětlení hřiště / Dokončení oplocení
Domluveno s p. V.N. , že proběhne schůzka na hřišti, jakmile sleze sníh. Výkopové práce zajistí TJ
(J.M.). Realizace ještě během 1. poloviny roku. Současně bude realizována 3. etapa oplocení hřiště –
část nad hřištěm od silnice, které bylo po dohodě se zhotovitelem (firma F. Nerad – zámečnictví)
odloženo na jaro 2017. Vše by mělo být hotovo do Sokolského dne, resp. oslav 50 let fotbalu
v Ostředku (24.6.)
Trávník na hřišti – ošetření
Milan a Petr projednají s firmou DOT Servis Vlašim a předloží výboru ke schválení rozpočet.
Současně budou dohlížet na celou realizaci. Pokud získáme dotaci od MŠMT na údržbu sportovního
areálu, lze uplatnit i tyto výdaje.
Silvestrovský pinčes – 28.12. od 9h
Rekordní účast – 40 hráčů, z toho 11 dětí. Na startovném vybráno 2.130Kč. Dětské turnaje se
odehrály v tělocvičně v budově OÚ. Dospělí hráči rozděleny prvně na dvě kategorie – registrovaní a
příchozí. O harmonikáře nebyl takový zájem jako v roce 2015.
Ostředecké poháry – halové turnaje dětí – starší přípravka 11.2. , starší žáci 18.2.
Oba turnaje se vydařily. Kapacita 8 týmů naplněna na obou. Osvědčil se model pískání vlastními
lidmi bez nutnosti platit oficiální sudí. Pořádání turnajů má pro TJ i poměrně slušný ekonomický
přínos. Celkový příjem (startovné + prodej občerstvení) činil 27.110Kč. Náklady se pohybují někde
kolem 12.000 Kč (pronájem haly, poháry a medaile, sladkosti, nákup zboží pro prodej občerstvení),
z nichž velkou část hradíme z obecní dotace. Velké poděkování patří všem, kteří se na zdárném
průběhu turnajů podíleli. Na rok 2018 zarezervovány termíny – soboty 10. a 17. února.
Sokolský ples 2018
Vzhledem k jarním prázdninám bude ples v roce 2018 v sobotu 3. března. Hrát bude Tomáš Maďar
Band (odnož od Profilu). Soustředění fotbalistů by případně bylo v dalším týdnu.
Do koliby jsou potřeba nové dveře – Má někdo možnost sehnat i starší?
Ostředku, 18. února 2017

Zapsal: Marek Škvor

