Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
25. května 2012
Přítomni: Marek Škvor, Miroslav Lejček, Milan Škvor, Kamil Krejcárek, Jirka Škvor, Lucie Styblíková,
Petr Florián, Veronika Floriánová
Omluveni: Katka Kamišová, Josef Měchura
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary: Betonárka Škvor – 5.000Kč hotově; V.Nerad Elektroslužby
20.000Kč na účet (účelově vázáno na 2 sady nových dresů pro přípravku a žáky)
 Truhlářství Jelínek Interiér věnovalo sportovní lékárničku (2.500 Kč) a novou sadu dresů
pro áčko – modrobílé UMBRO (18.800Kč)
 Obec poslala 15.000Kč na účet (9.5.)
 Dokončen výběr příspěvku na praní u přípravky – 1.400Kč, ještě zbývá áčko a béčko
 Zůstatek ze vstupného za květen – áčko + dobrovolné vstupné z přípravky činí 305Kč,
béčko ještě nic neodvedlo
 Vybráno 300Kč půjčovné za lavice/stoly – Škvor Marek, Měchura Zdeněk, Šarbach Pavel
 Pronájem koliby hasičům na čarodějnice – elektřinu (64kWh) pokryje SPZV, hasiči zaplatí
jen 200 Kč nájemného
 Zaplacena čtvrtletní záloha na elektřinu v kabinách ve výši 3.640Kč
 Pouťová zábava úspěšná – zisk činí 1767Kč (vybráno 7.271Kč, kapela stála 5.000Kč +
večeře za 504Kč), ale při dražší kapele bude ztrátová; za rok Coda (6.500 + občerstvení)
 Prodej minidresů a odznáčku úspěšně pokračuje – zbývají 3 minidresy a 54 odznáčků –
dosavadní tržba 8.090Kč (zisk 2.324 Kč)
2) Členská základna
 Aktuální stav do-výběru členských příspěvků za rok 2011 ve výši 100Kč
 Přijetí nových členů – Lucie Mistolerová, Kristýna Procházková jednohlasně přijati
Mirek dovybere zbylých ca. 20 příspěvků do konce června
3) Ocenění majetku a přechod na podvojné účetnictví
 Soupis a ocenění majetku spolku
 Přechod na podvojné účetnictví – zpětně od 1.1.2012
Hlasování o ocenění majetku – viz předložený a upravený soupis
Výbor: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Revizní komise: pro 3 proti 0 zdržel se: 0
Schválení přechodu na podvojné účetnictví
Výbor: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Revizní komise: pro 3 proti 0 zdržel se: 0
Závěr: schváleno
Úkoly:
Uzavřít dohodu s Danou Beranovou a domluvit systém předávání dokladů, systém kontroly RK
4) Oslava 50 let TJ – sobota 23.6.
 Zajištění činnosti dle samostatného rozpisu

5) Ostatní
 Posilovna – zakrytí radiátorů – objednáno, ve výrobě - Marek
 Uhradit roční nájem za hřiště za rok 2012 ve výši 1Kč – Marek (nesplněno, zůstává)
 Uhradit nájem za používání tělocvičny ZŠ Chocerady (300Kč) – Marek (počátek června)
 Správce hřiště – dotace – Veronika
 Spotřeba elektřiny v kabinách během poutě: počáteční stav 14.030,8 (14.5. v 18h), konečný
stav 14.707,7 (22.5. v 16h) – spotřeba 676,9 kWh (na poslední faktuře cena 6,05Kč/KWh)
 Cena odznáčku do samostatného prodeje – návrh 40Kč přijato
 Nutné dokončit výběr příspěvků na praní u áčka a béčka (J. Müller, R. Kotil)
 Přihlášení týmů do sezóny 2012/2013 – svolat „fotbalovou schůzi“ se zástupci všech celků
 Svatba Láďa Fiala – dáme dar – Lucka a Veronika
 Divadlo – soubor sehnat
 Termín letního turnaje dospělých – 4. srpna? Termín určí Milan po dohodě s trenéry a hráči
 Termín nohejbalového turnaje trojic – sobota 14. července
 Vašek Budka dostal klíče od kabin - tréninky prcků
 Rozšíření trenérského týmu mládeže – do podzimu Mirek Lejček (mladší žáci)
Zápis sepsala: V. Floriánová

