Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
16. prosince 2017
Přítomni: Milan Škvor, P.Florián, F.Nerad, Marek Škvor, K.Krejcárek, J.Müller, J.Škvor, M.Novák
Omluveni:, L.Styblíková, M. Lejček
1) Informace pro členy výboru:
Sponzorský dar: E.H.P. Petr Šebesta 5.000Kč (15.12. na účet)
Zazimování kabin (8.11. Zdeněk Kobián s Pepou Müllerem), čerpadlo a lajnovací barvy –
uskladněny v SPZV Ostředek (19.11. Fanda), míče a PC uskladněny u Škvorů
FK Kavalier Sázava uhradil 50% nákladů (5.557Kč) za dorost za podzim 2017 (9.11.)
Úřad práce již poslal veškeré dotace náklady na zaměstnance J.M.
Vyúčtována dotace FAČR v částce 29.296Kč (praní dresů, autobusy, cestovné, lajnovací barva)
Vyúčtována obecní dotace za rok 2017 (ples, pouť, divadlo, ceny na dětské turnaje, elektřina)
Obec Ostředek schválila dotaci 40.000Kč na rok 2018, smlouva a peníze počátkem ledna
Dořešen přestup Adama Fantyse , doplatek 10.000Kč bude započten s náklady na dorost
2) Ekonomika
Nutné urychleně zkontrolovat účetní doklady 9-12/2017 a předat je účetní firmě pro zpracování účetní
závěrky a daňového přiznání.
3) Členská základna
Přijetí nových členů:
- fotbalový oddíl - Ferenc Lukáš, Konvalinka Jan, Vraný Filip, Kodat Ondřej, Fantys Adam
- oddíl stolního tenisu: Měchura Stanislav, Haiš Ondřej, Ptáček Václav
Hlasování o přijetí nových členů - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Výběr členských příspěvků za rok 2017 probíhá, bude ukončen do poloviny roku 2018.
4) Výpůjčka sokolovny
Obec Ostředek schválila výpůjčku sokolovny pro naší TJ na dobu 15 let. Na zasedání ZO
Ostředek byli za TJ Fanda a Kamil.
TJ má povinnost umožnit přístup dalším spolkům a veřejnosti
Sepíšeme provozní řád - Marek
Vytvoříme on-line rezervační systém (do konce ledna Fanda) – na měsíc dopředu bude vyvěšen
rozpis volných termínů, klíče bude možno vyzvednout jen v určitý čas u pověřené osoby,
zrušení rezervace jen osoba, která rezervaci udělala a/nebo administrátor
Výbor pověřuje Fandu a Kamila k podpisu smlouvy o výpůjčce s obcí Ostředek za naší TJ
Předpokládaný počátek výpůjčky – 1. února 2018
Hlasování - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5) Podání žádosti o dotaci od MŠMT na rok 2018 v rámci programu MŮJ KLUB
MŠMT vypsalo na rok 2018 nový dotační titul souhrnně na sportování mládeže do 23 let (letos
byl program VIII jen do 18 let) a na údržbu sportovišť v nájmu/výpůjčce TJ/SK.
Předseda připravil žádost o dotaci ve výši 142.600Kč - cestovné, DPP údržba hřiště, trenéři,
nové sítě na malé branky, tréninkové pomůcky, lajnovací barvy, atd.
Kvůli termínu podání bohužel nestihneme zařadit sokolovnu, je domluveno s MŠMT, že se má
předseda po podpisu smlouvy o výpůjčce obrátit na odbor sportu
Hlasování o podání žádosti o dotaci - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
6) Dohoda o narovnání s Českou unií sportu

S ohledem na skutečnost, že MŠMT zrušilo letošní dotační program na údržbu sportovišť, kde
jsme měli zažádáno o ca. 100.000Kč, tak se výkonný výbor ČUS rozhodl poslat klubům, které v
nákladech vykazují nájmy a další náklady se sportovišti, jako elektřina, drobné finanční
narovnání.
Na okrese dostane narovnání jen 6 klubů, my dostaneme 5.000Kč
Obdržené prostředky použijeme na částečnou úhradu nákladů firmě Vladimír Nerad
Elektroslužby za elektropráce v areálu hřiště a kabin
Hlasování o využití prostředků z narovnání - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
7) Nábytek pro sokolovnu a kabiny
Jirka sehnal v KB nábytek pro kancelář v kabinách a do sokolovny - 5 x skříň, 2 stoly, židle
Vše připraveno v Praze Vysočanech
Doprava předjednána s Jurou Žydykem
Potřeba dva lidi v Praze na nakládku a pak v Ostředku na vykládku
Pomoc dle možností přislíbili všichni. Nutné stanovit termín.
8) Nákup míčů pro sálový fotbal
V sokolovně bude zákaz používat "normální" míče, proto bude nutné koupit další sálové.
K současnému jednomu, koupíme 4 „dospělácké“, které budou využívat dorostenci i žáci a
jeden menší
Předseda osloví několik dodavatelů – např. JOMA , SELECT a objedná u dodavatele s nejnižší
nabídkou, ideálně s dopravou
Cenový limit: 6.000Kč
Hlasování o nákupu míčů - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
9) Soustředění fotbalového áčka
Uskuteční se v termínu 14.-18.3. v Jičíně.
TJ bude hradit nájem sportovišť a ubytování trenéra
Ubytování a stravu si hráči hradí sami
Hlasování podílu TJ na nákladech soustředění - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
10) Ostatní
Sokolský ples – sobota 3. března – kapela Tomáš Maďar Band – je nutné začít shánět tombolu
Turnaj ve stolním tenise Silvestrovský pinčes bude v sobotu 30.12. na sále restaurace a bude
opět pro kategorie OP, příchozích a dětí
Objednání autobusu na dva jarní zápasy áčka a jeden dorostu. Bude upřesněno dle losu.
Hlasování o objednání autobusu - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Zapsal dne 16. prosince 2017
Ing. Marek Škvor

