Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
14. prosince 2012
Přítomni: Mirek Lejček, Kamil Krejcárek, Martin Novák, František Nerad, Marek Škvor
Elektronické vyjádření: Lucka Styblíková, Milan Škvor, Veronika a Petr Floriánovi
Omluven: Jan Müller
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzoři: Petr Dvořák - v řešení, p.Valenta (slíbena)
 Prodloužena registrace domény sokolostredek.cz o 4 roky (500Kč) – placeno z účtu – 6.12.
 Vyplacena odměna D.Kumstovi za přípravu hřiště + hnojení za listopad (4.000Kč) – 8.12.
 D. Kumsta uhradil posledních 500Kč jako podíl na částce za hostování – 8.12.
 Vyplaceno cestovné B.Slabému za listopad (2.380Kč) – 8.12.
 Občerstvení – guláše (50 porcí) - na VH stálo 3.350 Kč – 8.12.
 Dokončen prodej posledních tří objednaných polokošil (tržba 900Kč) – 9.12.
 Veronika navrhl a vytiskla PF-ka pro partnery a sponzory, Marek odeslal – 10.12. (vše
nestálo Sokol nic)
 Vyplacena odměna za praní dresů (podzim)– E.Sedlmaierová (6.200Kč hrubého)
 Vyplacena odměna za úklid kabin (podzim) – R.Holubková (2.400Kč hrubého)
 Časopis „Pohyb je život 4/2012“
2) Hospodaření
 Nová a stará revizní komise se dohodnou na způsobu dokončení kontroly hospodaření za
letošní rok (přechod pravomocí od 8.12.)
Kontrola zbylých dokladů za rok 2012 proběhne na další výborové schůzi.
Pozveme i předsedu předchozí revizní komise Jirku Škvora

3) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2012 – Mirek info
K datu schůze vybráno od 72 členů včetně 6, kteří zaplatili dříve Markovi.
Marek převzal od Mirka 6.600 Kč za výběr, které předá hospodářce.
S výběrem budeme pokračovat do příští schůze.
Členství zrušil Luboš Sládek a Alena Kučerová st.
4) Organizační záležitosti
 Pro výbor a revizní komisi platí stejná pravidla jako v předchozím funkčním období – viz
„Základní pravidla řízení TJ Sokol Ostředek“ Ano?
 Zavedení pravidelné periodicity výborových schůzí – návrh: každý druhý pátek v měsíci
Základní pravidla přijata, podepsána přítomnými a postupně budou i ostatními.
Schůze budou 1 x měsíčně, vždy druhý pátek v měsíci.
Termín další schůze je pátek 11. ledna 2013.
5) Stanovení výše členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2013
 Členský příspěvek TJ – návrh: 100Kč pro dospělé, mládež do 18 let zdarma
 Členské příspěvky do asociací (FAČR, ČASPV, ČSST) – návrh: nad rámec členského
příspěvku
 Výše půlročního příspěvku aktivních fotbalistů – návrh: 300Kč /dospělý, 100Kč/mládež
 Výše vstupného na fotbalová utkání – návrh: ponechat na 20Kč pro dospělé
Návrhy přijaty přítomnými i elektronicky se vyjadřujícími.

6) Fotbal
 Plán zimní přípravy připraví Milan spolu s trenérem B. Slabým (koncem ledna by měl být
první zápas na ZT ve Vlašimi
 Trenér béčka – info Fanda
 Mládež začne trénovat od února, seznam turnajů na webu v sekci mládeže
 Rozšíření podpisových práv k přestupům a hostování o Fandu – souhlas?
 Prodloužení platnosti provozního řádu fotbalového areálu i pro rok 2013 – souhlas?
Marek připraví do další schůze nový podpisový vzor pro FAČR.
Platnost provozního řádu prodloužena.
7) Prodloužení členství v FAČR a výměna registraček
 Zjistit u hráčů béčka, kdo chce být i nadále členem FAČR – Fanda
 Úhrada bude provedena na účet FAČR hromadně – výběr členského poplatku 200Kč resp.
100Kč (mládež) zajistí Jenda (A), Fanda (B), Marek (mládež) do konce dubna
 Nutné urychleně dokončit sběr fotek na výměnu RP, v pondělí 7. ledna je musíme
osobně odevzdat na FAČR v Praze – chybí fotky od: mládež (Moural, Hajný, Škvor
Martin) , u béčka foto dali jen P.Sadílek, J.Koudelka, L.Fiala
 RP a fotky zaveze do Prahy Fanda Sedlmaier a následně je 14.1. vyzvedne
Fanda do příští schůze připraví seznam hráčů béčka, kteří chtějí obnovit členství v FAČR i pro rok 2013.
Do 28.2. musíme poslat seznam členů, kteří obnovují členství a zaplatit členské poplatky na účet FAČR.
Od jednotlivých členů se vyberou v průběhu jara – pokladníci týmů a Marek u mládeže.
Nutné dokončit sběr fotek do 4.ledna 2013, abychom stačili připravit vše na odevzdání v pondělí 7.ledna.
8) Silvestrovský pinčes 2012 – neděle 30.12.2012
 Sraz v 8.30 v hospodě
 Návoz stolů (můžeme od 17.12.) – kdy?
 Zajištění cen – medaile včetně zadní samolepky (Marek) + šampaňské pro nejlepší tři
v každé kategorii a vítěze obíhačky (přislíbeno od SPZV)
 Systém soutěže – pavouk na 2 prohry
 Při přípravě i během akce využijeme našeho správce
 Startovné: 50Kč
 Aktuální stav přihlášek: 18 mužů, 2 ženy
Kamil zajistí odvoz stolů do hospody + Marek, Fanda, Fanda Sedlmaier (víkend 21.-23.12)
Příprava sálu operativně – buď v sobotu 29. nebo ráno 30.
Aktuální stav: 20 mužů + 2 ženy
9) Stolní tenis
 Starostka souhlasí s umístění 2 stolů na stolní tenis do posilovny na radnici
 Nutné svolat brigádu na úklid
 Stoly tam můžeme dát ihned po silvestrovském pinčesu
 Schválení prostor pro soutěžní utkání od okresního svazu - Marek
Stoly dáme do posilovny po pinčesu 30.12. a domluvíme termín brigády.
Klíče budou v hospodě. Povedeme sešit, kam se každý, kdo si půjčí, zapíše se.
10) Ostředecká lyže 2013 – sobota 5.1.2013
 viz samostatný list dle vzoru z roku 2011
O pořádání rozhodneme 30.12. dle předpovědi počasí. Alternativou bude posunutí o týden na 12.1.
Lucka vytiskla plakáty, Kamil rozveze
Kamil zajistí vařič.
Provoz občerstvení – Mirek + Fanda zajistí druhého člověka
- vytápění - Fanda se zeptá na plynové topení
Nákup pro občerstvení – dle minulého seznamu + dohodnout se SPZV (Milan)

Ozvučení – domluvit zapůjčení z Hotelu Akademie Naháč (Marek)
Stan a časomíru slíbil půjčit Martin Kamiš
Startovní čísla máme zapůjčeny ze Spartaku Vlašim
Odměny: medaile, diplomy, drobnosti – Marek + Lucka
V případě pořádání se podrobněji domluvíme přes mail nebo se operativně sejdeme.
11) Slavnostní večer Ostředeckého fotbalisty roku 2012 – sobota 12.1.2013 od 20h
 Hlasování bude ukončeno 16.12.
 Hudba: MP6BAND – 7.000Kč + večeře pro 5-6 lidí
 Vstupné: 100 Kč?
 Příprava sálu: 12.1. dopoledne (příprava stolů, pověšení banerů)
 Knížečky na stoly, vstupenky
 Plakáty – tisk + rozvoz ……...
 Odměny – broušený pohár (objednán)
- poháry (objednáno)
- Staropramen - sud již v hospodě, ostatní slíbeno na 1.týden v lednu
- víno od Patria Kobylí – dodáno
- časopis ProFootball a kniha – slíbeno dodat
 Propagace – Blaník, BND, Jiskra, mailing
Vstupné zachováme na 100Kč.
Vstupenky vytištěny (Marek)
Lucka vytiskla plakáty, Kamil rozveze
Podle účasti rozhodneme, zda zachováme jako samostatnou akci nebo budeme vyhlašovat v rámci plesu.
12) Ostatní
 Obecní rozpočet pro rok 2013 – dotace pro TJ ve výši 45.000Kč schválena
Předpokládané použití dotace dle naší žádosti – 3.000Kč odměny Fotbalista roku; 2.000 Kč odměny Pohár
starostky obce; 20.000 Kč hudební produkce + divadlo; 20.000 Kč ostatní neinvestiční akce
 Nájemní smlouva na sportovišt
Návrh by mohl být v lednu, následně prostudujeme a vyjádříme se.
 Valná hromada OTS 6.12. – nový výbor, pasporty majetku, členská základna
Novou předsedkyní OTS zvolena Helena Novotná. Do 20.ledna musíme na OTS odeslat stav členské
základny k 31.12.2012 a aktualizované pasporty.
 Úklid věcí na cvičení dětí do kabin
Veronika zajistí v příštím týdnu.
 Sokolský ples – nutné pomalu začít poptávat tombolu
Dle možností začínáme shánět věci do tomboly. Hlavní taháky se sportovní tématikou pořídí sami.
 Smlouva o pronájmu ZŠ Chocerady
Uzavřena dohoda. Máme tělocvičnu k dispozici soboty 10-13h. Platíme, jen když využije. Za dospělé se
platí 150Kč/h, za děti 70Kč/h. Klíče jsou k dispozici u Marka.
 Provoz „koliby“ – prodloužení pronájmu – domluvit se SPZV
Marek domluví během ledna se SPZV.
 ČASPV – do 31.12. nutné odeslat aktualizaci členské základny + evidenci
Veronika již připravila seznam, Marek odešle.
 Prozkoumat úspory za elektřinu u jiných dodavatelů
Kamil zkusí přes otce prověřit, zda bychom neušetřili přechodem k jinému dodavateli než je ČEZ.

 Krajské dotace pro rok 2013
Floriánovi budou sledovat zveřejnění výzev. Minimálně zkusíme získat peníze na dva nové stoly na stolní
tenis.
 Setkání spolků ohledně termínů akcí pro rok 2013
Počátkem ledna – za nás Marek, Fanda
 Pokácení stromů – schůzka s Petrem Styblíkem
Marek domluví, až bude méně sněhu.
 Zaměstnanec F. Sedlmaier – vykonaná práce za listopad
Velmi dobré plnění úkolů, jen si zatím nezřídil účet, takže listopadová výplata bude v hotovosti.
Domluveno s obcí, že prořeže lísky pod hřištěm.
 Uzavření nových dohod o provedení práce na praní dresů a úklid kabin
Marek během ledna osloví stávající zaměstnance s nabídkou pokračování spolupráce i pro rok 2013.
 Prodej suvenýrů pro rok 2013
Koupíme po 5 kusech polokošil M, L a XL k prodeji na plese a dalších akcích.
 Sokolovna - rekonstrukce
Fanda se nabídl, že se tomu bude věnovat. Osloví hasiče a obec.
Zapsal: Marek Škvor

