Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
23. května 2017
Přítomni: M.Lejček, Milan Škvor, P. Florián, F. Nerad, L. Styblíková, Marek Škvor, J. Müller, M.
Novák
Omluveni: J. Škvor, K. Krejcárek
Hosté: V. Kančij, L. Fiala, N.Holubková, V.Budka, O. Smrkovský, Z.Měchura,F. Sedlmaier, R.Kotil
1) Informace pro členy výboru:
V sobotu 18. března jsme uspořádali Sokolský ples – příjmy 31.094Kč, náklady 19.760Kč (bez
poplatku OSA). Poděkování všem, kdo se na přípravě a průběhu plesu podíleli.
Dořešen přestup J.H. ze Sokola Teplýšovice – 10.000Kč uhrazeno hotově (21.3.)
Nakoupeny lajnovací barvy - 100kg za 3.800Kč (27.3.)
Firma DOT servis s.r.o. provedla prořez, dosetí a pohnojení trávníku na fotbalovém hřišti –
náklady 28.840,35Kč – uhrazeno převodem (28.3.) – schváleno výborem elektronicky
Podáno daňové přiznání za rok 2016
Na spolkový rejstřík zaslány poštou účetní výkazy za rok 2016 a usnesení VH 2016 (11.4.)
Uhrazen poplatek OSA za autorská práva za produkci na plese ve výši 1.543Kč (18.4.)
Uhrazen autobus (firma Eichler Bus) na zápas v Jablonné n. V. – 2.783Kč (21.4.)
Firma Zámečnictví František Nerad dodala a namontovala oplocení hřiště od hlavní silnice –
záloha 10.000Kč zaplacena 23.2., doplatek 6.950Kč uhrazen (25.4.)
Firma Zámečnictví František Nerad sponzorsky dodala materiál na nové opěry síťí v brankách,
montáž provedl M.H. a M.Š.. Děkujeme.
Firma JELÍNEK interiér s.r.o. vyrobila a namontovala nové sedáky a opěradla na 5 lavic
v areálu hřiště za sponzorskou cenu 8.648Kč (vč. slevy 50%) – uhrazeno převodem (27.4.)
Firma Vladimír Nerad Elektroslužby zahájila práce na vybudování osvětlení horní poloviny
hřiště. Výkopové práce jsme zajistili brigádně – O. G., J.R., technikou bezplatně vypomohl
Hochtief a.s. Zabetonování provedla za symbolickou cenou firma Smrkovský. Beton v hodnotě
3.880Kč bezplatně poskytla Betonárka Ostředek – p. Kos. V nejbližší době se budou instalovat
stožáry a tím bude akce ukončena. Všem děkujeme.
Žádost o dotaci na pracovníka z ÚP byla schválena. Získali jsme dotaci ve výši 15.000Kč
měsíčně do 31.10.2017. Smlouva s ÚP podepsána dne 12.5.
Uzavřena pracovní smlouva (HPP) na dobu určitou s J.M. (15.5.)
Objednán ruční postřikovač a postřik na plevele – náklady 4.877Kč (Zafido s.r.o.). Aplikaci
postřiku provedena zaměstnance. (18.5.)
Vybrané hráčské poplatky (jaro 2017) za tým dospělých ve výši 9.250Kč předány do pokladny
(20.5.)
Prvně jsme uspořádali pouťové posezení s harmonikou (20.5.)
Podána žádost o dotaci z fondu hejtmanky na Sokolský den – 50 let fotbalu v Ostředku (20.5.)
Objednány poháry a medaile na turnaje dětí v rámci Sokolského dne (22.5.)
2) Ekonomika
Hospodářský výsledek za rok 2016
 hlavní činnost: výnosy 222 tis.Kč, náklady 307 tis. Kč – ztráta 85 tis. Kč
 hospodářská činnost: výnosy 194 tis. Kč., náklady 78 tis. Kč – zisk 116 tis. Kč
 celkem: výnosy 416 tis. Kč, náklady 385 tis. Kč – zisk 31 tis. Kč
Poděkování firmě Bedan-účto s.r.o. za zpracování účetnictví a daňového přiznání
Zatím jsme neobdrželi žádné dotace z FAČR (odhadem to je ca. 20.000Kč)
Probíhá posuzování našich dotačních žádostí u MŠMT
Hlasování o schválení účetních výkazů za rok 2016 - PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

3) Členská základna
Výběr členských příspěvků za rok 2016
Přijetí nových členů – J.H. (r. 1995), J.K. (r. 1998), O.P. (r. 1998), J.Š. (r. 2000) a J.N. (r. 2010)
– všichni do fotbalového oddílu
Výběr členských příspěvků za r. 2016 ukončen, M.L. předal do pokladny 500 Kč. Členy, kteří
nezaplatili, budou požádáni o zaplacení spolu s příspěvkem na rok 2017, který začneme vybírat v září.
Hlasování o přijetí nových členů - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Přihláška do soutěžeí OFS Benešov pro sezónu 2017/18
Tým dospělých – hrací den ?
Dorost – uzavřena dohoda s FK Kavalier Sázava o sdruženém týmu – hrací den sobota 10.15h
v Ostředku – náklady 50%/50%
Další týmy – přípravka, žáci??? Trenéři týmů - ???
Hrací den domácích zápasů týmu dospělých zůstane sobota – úřední začátek.
Pohár OFS nepřihlásíme.
Rezervní tým nepřihlásíme ani v případě postupu do III. třídy.
Z mládežnických týmů přihlásíme společný tým dorostu se Sázavou – hrací den sobota 10.15,
trenérem bude V. Budka, B. Slabý a starší žáky na celé hřiště – hrací den neděle 10.15, trenéři
N.Holubková a O. Smrkovský. Přípravku nepřihlásíme, bude jen trénovat a domluví se přáteláky –
trenérem R. Kotil.
Hlasování: PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5) Hodnocení sezóny st.tenisu a přihláška do soutěží OSST Benešov pro sezónu 2017/18
Stolní tenisté vyhráli OP-3 a vybojovali postup do OP-2. Tři naši hráči v žebříčku soutěže
mezi prvními dvanácti ( 1. Janata – 100%, 4. Vosátka – 84,88%, 12. R. Žydyk – 66,20%).
Béčko se mocným finišem, kdy stabilně hráli J.Žydyk a M.Škvor ml. z áčka, vyšplhalo až na
4. místo OP4. Jura Žydyk skončil v žebříčku 5. s úspěšností 85,53%.
Céčko obsadilo 13., předposlední místo OP4. Petr Stanovský skončil na žebříčku na 3. místě
s 88,1%.
Do nové sezóny je v plánu přihlásit opět 3 družstva. Nejprve se bude hrát opět v hospodě na
sále, po dokončení sokolovny se přesunou stolní tenisté tam (počátek listopadu).
Hlasování o schválení přihlášení 3 týmů - PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
6) Sokolský den – 24. června
Podána žádost o dotaci ve výši 25.000Kč z fondu hejtmanky
Večer 23. června uspořádáme ve spolupráci s obcí Ostředek letní kino – „Špunti na vodě“
Turnaje dětí – JOMA CUP 2017 – O pohár starosty pro starší žáky (6 týmů)
- O pohár SPZV Ostředek a.s. pro starší žáky (4 týmy)
JOMA opět věnuje ceny (fotbalové míče) a SPZV přispěje částkou 3.000Kč
Od 17:30 utkání Ostředek – XI. Internacionálů ČR (2x30min + 5 penalt)- náklady ca. 30.000Kč
Domluveni sudí Tinák, Koczan na děti, áčko by pak mával jako druhý pomezní Vosa?
Příprava areálu – pátek odpoledne před kinem a sobota ráno.
Lajnování hříště – Milan + další 3
Druhé branky – příslib z Divišova – svoz SPZV – Marek
Poukázky na párky v rohlíku pro děti – Verča F.
Ozvučení – nebudeme zajišťovat
Velké stany na turnaje dětí – požádáme hasiče
Druhá pípa na odpolední fotbal – bezplatně půjčíme od Kozla.
Vstupné 50Kč včetně 1 piva nebo limo.
Zajištění parkování pro hráče XI. internacionálů
Marek domluví jiného sudího než L.T.,
Jury pro oba turnaje – minimálně 4 lidi (oslovit i dorostence).

Nabídneme zapojení starých pánů do oslav.
Hlasování o schválení plánu přípravy - PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
7) Ostatní
Do koliby jsou potřeba nové dveře
Skříň a dveře do kanceláře
Nohejbalový turnaj 15.7.
Žádost N.H. o dotisk čísel na sadu žáků do 18 a druhou sadu – prověří se možnosti z aktuálních sad.
Zapsal dne 23. května 2017
Ing. Marek Škvor

