Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
31. srpna 2012
Přítomni: Marek Škvor, Jiří Škvor, Miroslav Lejček, Petr Florián, Veronika Floriánová, Lucie Styblíková
Elektronické vyjádření k programu schůze: Milan Škvor
Omluveni: Kamil Krejcárek, Kateřina Kamišová, Josef Měchura
Hosté: František Nerad ml.
1) Informace pro členy výboru:
 Přísliby sponzorských darů na září – p. Hanibal 6.000Kč, Apotex s.r.o. (p. Moural)
10.000Kč
 SPZV Ostředek sponzorsky pokryla občerstvení hráčů a rozhodčích během oslav 50 let
v hodnotě ca. 4.500Kč na základě dohody na podílu na tržbě.
 Odesláno vyúčtování dotace „Oslava 50 let“ na krajský úřad – 23.7.
 Prodlouženo hostování V. Jedličkovi do Soběhrd na další rok za 1.000Kč – 25.7.
 Hotově uhrazena faktura ČSAD Benešov za autobus na loď ve výši 4.000Kč – 30.7.
 Uhrazena čtvrtletní záloha za elektřinu v kabinách
 Nakoupena sada 6 překážek pro tréninky (požadavek B. Slabého) od firmy AM Sport za
2.173Kč – sponzorsky (Marek) – 15.8.
 Na základě dohody s firmou ALFIA EUROPE (Láďa Fiala) zadána firmě JOMA
dokompletace sady nových oranžových dresů LEGEA – dokoupení štulpen, brankářského
dresu a potisk čísly + sponzorským logem – náklady 6.710Kč
 Vybráno 300 Kč za půjčení lavic – Marek Škvor (3.8.), Josef Měchura ml.(11.8.), Michal
Škvor (26.8.)
 Do podklady TJ předáno pokladníkem béčka F. Sedlmaierem 9.000Kč jako první splátka
vratné kauce. Zbytek slíben po prvním zápase.
 Nakoupen nový nohejbalový míč Gala za 789 Kč – 20.8.
 Vybráno 450Kč na členské příspěvky FAČR (Bouška, Nerad F. st., Neradová, Císař, Slabý,
Koudelka K., Hajný M., Horáková, Vosádka) a následně odesláno na účet FAČR (celkem
zaplaceno 3.800Kč). Chybí už jen úhrada příspěvku od Martina Škvora z přípravky.
 Dořešeno půlroční hostování Ondry Hanibala ve Struhařově za 6.000Kč – 20.8.
 Hráči Franěk a Šimáček J. uvolněni na přestup do Pecerad – jinou formou obdržíme
výhledově 8.000Kč – 21.8.
 Uzavřena dohoda s firmou AQUA FONTANA na zajištění pitného režimu pro hráče – za
zůstatkovou cenu 600Kč/ks odkoupeny dva starší výdejníky vody Classic. Cena za barel
vody 18,9l je 95Kč (v Eshopu mají cenu 149Kč) + vratná záloha 250Kč. Objednány 4
barely + 100 kelímků (0,66kč/ks). Naplňování barelů slíbil zajišťovat Bohouš Slabý.
2) Hospodaření
 Lucce předány doklady za červenec (13.8.)
V rámci schůze provedena kontrola hospodaření TJ za leden až červenec 2012 – zpráva bude
přednesena na příští výborové schůzi.
3) Členská základna
 Zahájit výběr členských příspěvků za rok 2012 (na základě požadavku účetní firmy nutné
dokončit letos) – Mirek
 Přijetí nových členů – Ondřej Císař
Ondřej Císař přijat za člena TJ

4) Zajištění služeb – úklid kabin, příprava hřiště, praní dresů
 Veškeré služby bychom měli řešit oficiální cestou, formou dohod o provedení práce nebo
klasicky dodavatelsky s fakturací
 Finančně je to ale nákladnější kvůli 15% dani. U studentů bez daně, pokud nemají za daný
měsíc jiný příjem.
 Maximálně lze takto odpracovat 300h ročně. Pokud více jako 10.000Kč, tak se platí i
sociální a zdravotní pojištění
 Aktuálně řešíme: zajištění úklidu kabin a přípravy hřiště na zápasy, pokračují dohody na
praní dresů – Sedlmaierová (dospělí) a Kůrková (mládež)
Vyjádření výboru a RK: bez námitek
5) Letní turnaj – sobota 11.8.
 Vybráno 2.000 Kč na startovném, Přestavlky zdarma v rámci reciprocity za turnaj u nich
 Dobrovolné vstupné 196 Kč
 Občerstvení a obědy rozhodčích pokrylo sponzorsky SPZV (ca. 450Kč)
 V pátek byla předsezónní brigáda – hlavně posekání mezí, které odmítla N. Havlová
posekat + hrabání a odvoz trávy + úklid odpadků – účast poměrně slabá – F.Nerad,
P.Sadílek, P. Podroužek, R. Špalek, Z. Měchura. M. Lejček, R. Burcev, B. Slabý, N.
Holubková, Milan Škvor, Marek Škvor
6) Fotbal
 René Burcev změnil hostování z Mirošovic v přestup (zdarma)
 Bezplatně prodlouženo hostování Petrovi Podroužkovi z Teplýšovic (do 30.6.2013) a na
roční hostování z Chocerad přišel Jan Kofroň
 Na půlroční hostování přichází David Kumsta z Mirošovic za 5.000 Kč se spoluúčastí
2.000Kč
 Po realizaci financí za hráče z Pecerad budeme + 1.000Kč v bilanci příchody/odchody
 M.Vávra zatím zůstává v Divišově, případné hostování do Struhařova se odkládá na zimu
 Ve středu 15.9. zaslána poštou soupiska áčka na OFS
 Bohužel nedopadl záměr s placeným správcem přes dotaci z úřadu práce
 Zajištění úklidu kabin a přípravy hřiště (sekání, uválení, lajnování) na sebe zkušebně pro
podzimní sezónu přebírá klub, s tím že se navyšuje půlroční příspěvek na hráče na 300Kč.
Pokud by se nedařilo získávat peníze od sponzorů, bude v budoucnu navýšen nebo bude
úklid a příprava zajišťována službami hráčů. Pokladníci týmů vyberou do konce září a
předají do pokladny klubu.
 Pro mládež zůstává 100Kč na půlrok
 Do konce sezóny se vyberou příspěvky FAČR na rok 2013 ve výši 200Kč za dospělého a
100 Kč za mládežníka – zajistí pokladníci týmů, u mládeže trenéři a Marek
 Béčko – jmenovitě Fanda Nerad ml. dostal klíče od kanceláře (rozhlasu). Po dohodě s ním
budou i RP béčka umístěné ve skříni. Béčko začne psát zápisy na PC.
 Mládež – zatím slabá docházka na tréninky a opět rodiče neomlouvají děti
 Mirek Lejček dostal klíč od kanceláře/rozhlasu
 Vstupenky a doklady o výběru vstupného připraveny (pro béčko předáno F. Neradovi)
 Nutné sehnat někoho na výběr vstupného u zápasů áčka jako alternativu k Veronice všichni
7) Dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 Díky přechodu na podvojné účetnictví máme možnosti žádat o dotace na rozsáhlejší akce
 MŠMT každoročně vyhlašuje dotační programy – „Provoz a údržba sportovních zařízení“ a
„Rekonstrukce a úprava sportovních areálů/zařízení“
 Možnost získat peníze na provoz (i mzdy, materiál) a v rámci druhého programu např. na
oplocení hřiště i rekonstrukci/rozšíření kabin

 Bohužel letos to nestihneme, protože nesplňujeme podmínku existence LV – v KN totiž
hřiště ani kabiny bohužel vlastníka zapsaného nemají a tudíž není možné získat LV (hřiště
je obecní, kabiny sokolské na obecním pozemku).
 K dotaci nepotřebujeme vlastnictví, stačí dlouhodobý pronájem (alespoň 10let)
Zástupci TJ – Marek, Milan a Petr si domluví na pondělí 3.9. schůzku na OÚ a projednají se
zastupitelstvem
8) Ostatní
 OFS avizuje dotaci z FAČR ve výši 7.269Kč pro náš klub
 Divadlo – 3.11. komedie „Darmošlapky“ ochotníci z Načeradce - odhad nákladů 3.500 Kč výše vstupného? (vloni 70 Kč při nákladech 1600 Kč, bylo 53 lidí)
Zůstaneme u 70Kč, požádáme obec o příspěvek
 Předán svatební dar – manželé Krejcárkovi
 Fotoknihy pro prezentaci činnosti – kdo zařídí?
Zajistí Veronika, Marek předá fotky
 Sokolské polo – jednotná prezentace na akcích či zápasech – Barva bílá (nebo červená)?
Červená (upřesníme cenu s ohledem na formu loga ) – dodavatel slíbil zaslat vzorky velikostí
 Najít novou cvičitelku pro cvičení dětí místo Veroniky
Veronika se pokusí sehnat náhradu
 Ocenění jubilantů na členské schůzi
Lucka zajistí víno a dárkové tašky, Marek upřesní počet
 Akce – kurt – pořešíme po jednání na obci, starostka souhlasí s variantou klíče a sešitu
v hospodě
 2 lavice jsou v opravě u p. Rady – zajistit vrácení!
9) Diskuze
 Nákup rozlišováků pro dospělé 10-12 ks – požadavek trenéra B. Slabého
Pořeší Marek
 F. Nerad - skladování dresů a míčů béčka – umístění do skladu považuje za nedůstojné +
dvakrát zjistil, že nebyl zamčen
V současné době je v řešení s Petrem Sadílkem úložný stůl do kabiny, kde bude prostor pro
míče áčka i béčka a police na uskladnění dresů. Do doby zhotovení zůstane stávající stav, pak
se k problematice vrátí a vyřeší se.
 F.Nerad požádal o možnost účasti na schůzích výboru jako zástupce fotbalového B-týmu
Odsouhlaseno, Marek bude informovat Fandu o termínech schůze
Zapsala: Veronika Floriánová

