Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
20. července 2012
Přítomni: Marek Škvor, Milan Škvor, Kamil Krejcárek, Mirek Lejček, Kateřina Kamišová
Elektronické vyjádření k programu schůze: Jiří Škvor, Lucie Styblíková, Veronika a Petr Floriánovi
Omluveni: Josef Měchura
1) Informace pro členy výboru:






















Sponzorské finanční dary: JURD s.r.o – finance na nákup světelné tabule (23.500Kč)
Fanda Nerad sponzorsky vyrobil a instaloval stojan pro světelnou tabuli (ca. 5.000Kč)
Do pokladny odvedeny příspěvky na praní – áčko (3.400Kč) a béčko (1.800Kč)
Do pokladny uhrazeno 100 Kč od Lukáše Uršice za ČK
Vybráno 200Kč půjčovné za lavice – Špalková, Rada a 200Kč za pronájem koliby (hasiči)
Obec poslala na účet úhradu za spotřebu elektriky za pouť – 3.745Kč (25.6.)
Do pokladny odveden zůstatek za vstupné za jaro 2012 - áčko (1.195Kč), béčko (430Kč) a
dobrovolné vstupné přípravky (482Kč)
Do pokladny odvedeno 300Kč za členské příspěvky FAČR (Procházková, Pejša, Mistoler,
Smělý, Budka, Müller)
Mirek Lejček přivařil reklamní tabuli sponzora – firmy Vladimír Nerad
Firma J.Chrpa opravila WC poničené o pouťi (13.6.) – náklady zatím nejsou známy
Uhrazen nájem 300Kč za využívání tělocvičny ZŠ Chocerady a současně domluveno
využití pro další zimní sezónu (každou sobotu mezi 10-12h)
Zakoupen party stan za 1.790Kč
Dne 15.6. podepsána smlouva s firmou BEDAN – účto s.r.o. o vedení podvojného
účetnictví – přechod na podvojné účetnictví od 1.1.2012, potvrzen dopisem na OFS
Benešov.
Na registrační úsek FAČR odeslány podpisové vzory ohledně přestupů
V sobotu 17.6. – rozlučka – plavba na Vltavě – vydařená akce – více jak 80 lidí – vybráno
4.050Kč na úhradu autobusu.
Hrubé odměny za praní dresů – M. Kůrková (2.200 Kč), E. Sedlmaierová (6.400 Kč) –
z obou odměn odvedena daň FÚ
Registrace nových hráčů pro fotbal: Pejša, Smělý, Škvor M., Procházková
Minidresy vyprodány, odznáčků zbývá ještě 48 ks ( oslavách se prodalo 5ks po 40Kč)
Nohejbalový turnaj se vydařil – účast 11 týmů – na startovném vybráno 1.800Kč, věnován
soudek Plzně (300Kč), SPZV a Staropramen věnovali 30L sud, pan Müller igelitky
s drobnými předměty. Kvalita turnaje roste – v roce 2013 bude turnaj v sobotu 13.
července, přednostně budou pozváni letošní a loňští účastníci.
Probíhá zkvalitňování trávníku, o který se stará Milan – poděkování i Jirkovi, Fandovi
Neradovi ml.(13.7. dojel pro hnojivo do Struhařova), Burcevovi ml.. SPZV poskytuje
sponzorsky hnojivo.

2) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2011 - Mirek
 Přijetí nových členů – Adam Pejša, Karel Smělý, Pavel Bouška







Výběr za rok 2011 ukončen; vybráno ještě od 10 členů, 1.000Kč předal Mirek Markovi
Nezaplatilo 14 členů, osloví se při výběru příspěvku pro rok 2012
Po přechodu na podvojné účetnictví nutné vybírat příspěvky v daném roce, nikoliv zpětně
Marek připraví Mirkovi aktuální seznam pro zahájení výběru příspěvku za rok 2012
I pro rok 2012 bude členský příspěvek u dospělých 100Kč + případný poplatek FAČR či
ČASPV, mládež platí jen poplatky FAČR či ČASPV
 Nový členové jednomyslně přijati
3) Přechod na podvojné účetnictví
 15.6. schůzka s Danou Beranovou - podepsána smlouva s její firmou BEDAN – účto s.r.o.
a domluven způsob spolupráce
 Vedení pokladny i kontrola dokladů bude probíhat jako dříve
 Lucka bude na čtvrtletní bázi předávat doklady Daně k zaúčtování
 Nutné dodržovat časový soulad dokladů – např. odvod vstupného z fotbalu měsíčně, atd.
 První doklady předáme počátkem srpna – předtím ještě bude provedena kontrola revizní
komisí - Lucka, Jirka, Kamil, Veronika
4) Oslava 50 let TJ – sobota 23.6.













Akce se vydařila, ale jako tradičně slabá návštěvnost ze strany domácích
Proběhly dvě brigády (20. a 22.6.) – úklid a příprava areálu, natírání zábradlí a branek
Poděkování Veronice za zdařilou knížečku
Na dobrovolném vstupném vybráno 1.305Kč
Prodáno 7 výtisků časopisu Pro Football – tržba 343Kč nám zůstává jako dar
Na startovném vybráno 5.000Kč
Předán dárkový koš (700Kč) Vencovi Hromasovi jako symbolické poděkování
Obdrželi jsme dotaci 10.000Kč na akci z fondu hejtmanky, smlouva podepsána 29.6., na
účet byla dotace připsána 13.7.
Do 23.8. musíme vyúčtovat dotaci a zaslat důkazy o publicitě – Marek, Lucka
Se SPZV je ještě nutné dořešit úhradu za občerstvení – párky v rohlíku, klobásy, obědy
rozhodčí, atd. odhad je ca. 4.500Kč - Marek
Antonínu Panenkovi věnován jeden minidres s odznáčkem, další máme podepsán, jeden
minidres se věnoval Graffinu Vlašim
Předběžný termín turnaje JOMA CUP v roce 2013 je sobota 22. června

5) Fotbal
 24. června podána přihláška do soutěžního ročníku 2012/13 – přihlášeno áčko (hrací den
doma sobota) a béčko (neděle) dospělých, mladší žáci (neděle 10.15h) a přípravka
(turnajově – 5 x) – do 10.8. zaplatit startovné 3.600 + 100Kč pokutu – Lucka
 Od 1. července platí důsledně povinnost členství v FAČR pro všechny osoby uváděné
v zápisech o utkání – nový vzor zápisu- bez r.č. ale s členskými ID
 Plán přípravy – info podá Milan
 Posílení kádru (Kukla, někdo z Chocerad, kdo dál?) – Milan , Marek, B.Slabý
 Návrh limitu na posily – 20.000Kč
 Béčko – návratem F.Nerada se zlepší fungování + podepsána pravidla činnosti a bude
složena vratná kauce 15.000Kč do pokladny TJ
 Na další dva roky prodlouženo hostování Petru Podroužkovi z Teplýšovic, na přestup
zdarma přichází Pavel Bouška z Netvořic, přislíben návrat Ondry Císaře z Libže za míč.
Nutné obnovit působení Vaška Budky (nejlépe na přestup)
 Ondra Hanibal se zkouší uplatnit ve Struhařově, s naším souhlasem tam zahájí přípravu.

 Martin Vávra z Divišova má také zájem hrát ve Struhařově – dle podepsané smlouvy máme
přednostní právo na zpětný přestup nebo podíl na přestupní částce či částce za hostování –
návrh využít práva na zpětný přestup za 20.000Kč a poté ho prodat nebo pustit na
hostování do Struhařova, a peníze se nám hned nebo za 1-2 se ziskem vrátí.
 Co s našimi hráči na hostování? Návrh: Jedlička (Soběhrdy) – pustit na další hostování, ale
zvýšit sazbu na 3.-5.000Kč oproti loňským 1.000Kč, protože hrál hodně i za áčko; Franěk
+ Šimáček (Pecerady) – oddíl nic nedá, ale zdarma je nepustíme (Šimáček by nám možná
mohl něco zdarma odpískat)















Startovné s pokutou (celkem 3.700Kč) zaplaceno
Plán přípravy připraven a je vyvěšen na našem webu
Limit na posily ve výši 20.000Kč schválen (výbor: 5 x pro, Lucka se zdržela; RK 3 x pro)
Na roční hostování z Libže získán opět Lukáš Kukla (10.000Kč)
Současný kádr áčka je postačující, nebudeme aktivně shánět další posily
V.Budkovi prodlouženo hostování z SK Chocerady na další rok
O.Císař získán na přestup z Libže za 1.000Kč (k vyřízení RP musí dodat ještě fotku)
P.Podroužek musí ještě podepsat přestupní lístek
O. Hanibala pustíme na roční hostování za 10.000Kč
U M. Vávry využijeme práva a koupíme zpět, následně pustíme na hostování do Struhařova
V.Jedlička – budeme žádat 3.000Kč za roční hostování
J.Franěk, J. Šimáček – měli bychom za přestup obou do Pecerad získat 8.000Kč
Počátkem srpna bude schůzka trenérů mládeže a připraví se plán přípravy
Zápisy „A“: Marek – hl. pořadatel, Milan - trenér, Bohouš - vedoucí a Mirek - pomezní

6) Losovací aktiv OFS – pondělí 15.7. od 15.30 v Benešově
 Za naší TJ se zúčastnil Marek
 Nezískali jsme požadovaná losovací čísla, nicméně je shoda domácích zápasů áčka
s béčkem. Mladší žáci hrají o stejném víkendu s dospělými třikrát
 Áčko začíná v sobotu 25.8. v Krhanicích , béčko o den později v Radošovicích
 Ml.žáci zahájí o víkendu 1./2.9. v Týnci, přípravka má první turnaj o týden později
(Pravonín)
 Uspořádáme 2 turnaje přípravky – v sobotu 6. a sobotu 13. října
 Od podzimu striktně platí povinné členství pro všechny uvedené v zápise kromě
rozhodčích – laiků. Nový zápis- místo RČ se bude uvádět členské ID. Přehled platných
členů z oddílu na http://clenstvi.fotbal.cz/
 Svaz má 20 pracovních dní na zpracování žádosti, takže kdo nepodá do konce července
nebude moci asi hrát první kolo.
 Pro rok 2013 bude poplatek 200Kč za dospělého a 100Kč za mládež a důchodce
 V lednu nebo únoru bude volební aktiv OFS Benešov
 Zásadní změna pravidel – hráči mladší přípravky nesmí hrát za mladší žáky!
 Pojištění se vztahuje jen na členy ČSTV (u nás není problém, je ale nutné průběžně
doplňovat, zejména prcky do členské základny – člen naší TJ je automaticky člen ČSTV a
tudíž pojištěn).
 Dotace jen pro oddíly s podvojným účetnictvím. Prý až 255Kč na člena fotbalového oddílu,
v současné době máme 60 + dalších 8 již odesláno.
7) Letní turnaj – sobota 11.8.
 Obsazení – Struhařov, Teplýšovice a Přestavlky ? – řeší Milan
 Systém – každý s každým na 2 x 30min.
 Poháry již zakoupeny (1.030Kč)








Rozhodčí: Černý, Hocekr
Kolik startovné? 1.000Kč by nemuselo stačit na pokrytí nákladů, návrh 1.200Kč
Propozice a nahlášení na OFS - Marek
Brigáda před turnajem v pátek 10.8.
Budeme chtít ozvučení?
Budeme vybírat vstupné – paušál na den? Např. 30-40Kč






Posledním týmem jsou Přestavlky
Startovné zůstane 1.000Kč
Nebudeme zajišťovat ozvučení
Pouze dobrovolné vstupné

8) Změna finančních limitu pro schvalování pouze předsedou
 V rámci větší flexibility návrh na zvýšení na limitu v pravomoci předsedy ze 2.000 na
5.000Kč a současně s tím je nutné změna limitu pro hlasování ve výboru v odstavci VII.,
bod a) z 5.000Kč na 10.000Kč.
 Přijato – výbor 6 x pro; RK 3 x pro
9) Ostatní
 Divadlo – sehnat soubor – všichni nebo oslovíme Načeradec, aby přijel za lepších
podmínek než vloni, když to odřekl?
 Vstupné na fotbal – necháme 20Kč?
 Zkusit sehnat dotaci na rekonstrukci kabin a oplocení hřiště – Floriánovi
 S obcí domluvit prodloužení smlouvy na pronájem hřiště a kurtu – Marek, Milan





Oslovíme Načeradec, termín představení počátek listopadu - Marek
Vstupné ponecháme na 20Kč pro všechny
Zakoupíme jeden nohejbalový míč – Marek
Podařilo se sehnat člověka pro úřadem práce dotovaného správce hřiště – řeší Floriánovi

20. července 2012
Sepsal : Marek Škvor

