Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
26. října 2012
Přítomni: Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Miroslav Lejček, Petr Florián, Veronika Floriánová, Lucie
Styblíková, Jiří Škvor
Omluveni: Katka Kamišová, Milan Škvor, Josef Měchura
Hosté: František Sedlmaier, František Nerad ml.
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzoři: Pan Šebesta – firma E.H.P – 10.000 Kč na účet (pronájem reklamní plochy),
APOTEX (ČR) spol. s r.o. uhradil 12.000Kč za pronájem reklamní plochy na oslavách 50
let a umístění potisku HEMAGEL KIDS na dresy přípravky.
 Hráč Kohoutek odešel na přestup do béčka Maršovic za 2.000 Kč - 3.10.
 Do pokladny odvedeny půlroční příspěvky za mládež (1.000 Kč mladší žáci a 1.100 Kč
mladší přípravka) - 7.10.
 Koupeny 4 barely vody a 100 kelímků do kabin (445 Kč)
 Do pokladny předána poslední část vratné kauce béčka ve výši 1.500Kč a půroční
příspěvek ve výši 1.500 (za dalších 10 hráčů se dle dohody s vedením béčka odpočte
příslušná částka z kauce) - 13.10.
 Odvod vstupného a dobrovolného vstupného za říjen do pokladny: áčko 592 Kč, mladší
žáci 44Kč, mladší přípravka 340Kč, béčko v mínusu 190Kč
 Náklady na rozhodčí pro turnaje přípravek činili 1.300Kč, ale bylo to určitě přínosné.
 Zakoupeno 15ks foto-ročenky 2011. Na prodej určeno 6ks – tržba (1.500Kč), pro oslavence
7ks, dva kusy volné nebo do tomboly.
 Zakoupeno 54ks polokošil, z toho 2 ks jsou volné, zbytek dle objednávek. Očekávaná tržba
15.600 Kč.
 Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo naší žádost o dotaci na pracovníka ve výši
132.000Kč na 12 měsíců – 22. října přišlo poštou rozhodnutí
 Na Obecní úřad předáno vyúčtování dotace za rok 2012 – 24.10.
 Vyúčtování ČEZ za elektřinu v kabinách – doplatek 6.010Kč. Nová výše čtvrtletní zálohy
činí 5.150 Kč
 Zpravodaj „Posázaví“ 3/2012
2) Hospodaření
 Kontrola dokladů za 9/2012
RK provedla kontrolu dokladů za říjen – bez připomínek
3) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2012 - Mirek
Výběr probíhá – zatím ca. 1/3.
Nutné dokončit do konce roku kvůli účetnictví

4) Mladší přípravka
 Domácí turnaje 6. a 13. října se povedli jak po organizační, tak výsledkové stránce. Přálo
nám i počasí, oba dny bylo slunečno bez mráčků
 Naše přípravka oba turnaje vyhrála bez ztráty bodu
 V celkovém součtu s velkým náskokem vyhrála svou skupinu a postoupila do jarní
finálové skupiny okresního přeboru!
 Poděkování realizačnímu týmu i rodičům/ prarodičům za podporu
 Poděkování FK Soběhrdy za zapůjčení branek na oba turnaje
 Poděkování SPZV Ostředek za bezplatnou dopravu branek a zmrzlinové poháry pro naše
špunty.
 Poděkování Seminárnímu hotelu Akademie Naháč za zapůjčení ozvučení a p. Z. Kobiánovi
za jeho instalaci pro druhý turnaj.
 Poděkování pánům rozhodčím Dolejš (2x), Černý, Hocek
 Medaile s polepem zakoupeny v RESPO Vlašim (600Kč), lentilky jako odměna pro
všechny aktéry turnaje (458Kč)
5) Létající trenéři v Ostředku – 11.10.
 Byli jsme vybráni jako první v rámci OFS (v kraji před námi byla tato akce jen ve Slaném),
což lze považovat za velký úspěch a velmi dobrá prezentace našeho klubu.
 Trénink vedli pánové A. Barák z 1.FK Příbram a P. Frýbort (vedoucí reprezentace U-16)
 Tréninku přihlíželi trenéři z okolních klubů (Struhařov, Divišov, atd.)
 Oba profesionální trenéři ocenili, jak se věnujeme dětem a kolik jich máme, když jsme tak
malá vesnice
 Po tréninku byla ca. třicetiminutová beseda
6) Placený správce sportovišť





Dotace ve výši 132.000Kč na 12 měsíců schválena MPSV
Info o dalším postupu – Veronika
Podpis smlouvy o dotaci s MAVO s.r.o. a pracovní smlouvy – Veronika , Marek
Veronika bude koordinovat a zajišťovat veškerou agendu, aby vše bylo v souladu s dotací –
pracovní smlouva, registrace sociální a zdravotní pojištění, atd. – nápomocni budou Marek
a Lucka + nutné konzultace s Danou Beranovou, aby vše bylo účetně v pořádku

Podepsaná pracovní smlouva s Fandou Sedlmaierem
Zaměstnán od 1.11.2012 do 30.10.2013
Veronika domluví s Danou Beranovou registraci na úřadech
Výkazy práce bude pracovník odevzdávat Veronice + mzdovou agendu bude zpracovávat Dana
Výplata bude na účet, následně budou celkové náklady proplaceny firmou MAVO s.r.o.
Úkolovat pracovníka mohou Marek a Milan, ostatní jen přes ně.
Nabídneme spolupráci obci – prořež lísek, oprava tělocvičny
Technika – sekačka + křovinořez nebo pila
7) Převod kabin na obec a nájemní smlouva
 V rámci hlasování mimo výborovou schůzi dá Markovi mandát pokračovat v jednání s obcí
o převodu kabin na obec a současném uzavření nájemní smlouvy
 Převod nutné oficiálně, formou předání kopie převodního dokumentu, nahlásit na OTS
Benešov – paní Benešové
 Z hlediska účetnictví není důležité datum, ale ve stejný den, co „zmizí“ kabiny z našeho
účetnictví se musí objevit v obecním
 Naše stanovisko a požadavky do nájemní smlouvy poslány na Obecní úřad mailem 15.10.
 Připomínkování nájemní smlouvy
Odloženo, obec nedodala návrh smluv.

8) Divadelní představení „Darmošlapky“










Termín představení 3. listopadu od 19.30h
Obec nás podpoří částkou 1.500Kč
Plakáty – vytiskla Lucka, rozvoz Katka
Pozvánky do schránek – vytiskl Marek, rozvoz Katka
Propagace – noviny, rádio – Marek
Vstupenky – Marek
Programy – Veronika
U vstupu?
Zajistit večeři pro členy souboru – Marek

U vstupu bude Fanda Sedlmaier
Plakáty nakonec rozvěsí Marek + Kamil (Vodslivy) + Floriánovi (Choratice, Třemošnice)
Večeří bude 18 – omáčka s rýží nebo vepřový plátek s brambory (ca. 70-75Kč/porce)
Proplacení příspěvku obce zajistí Marek
Příští rok by se mohlo divadlo konat v létě pod širým nebem
9) Ostatní
 Cvičení dětí – podařilo se sehnat náhradní cvičitelku(y)? Veronika
Zatím bohužel ne
 Dořešení dotace z OFS – Marek
Částka 7.000Kč by měla přijít během ca. týdne na náš účet
 Zimní turnaj ve Vlašimi – náklady ca. 8.-10.000 Kč dle počtu zápasů
Účast odsouhlasena. Marek podá přihlášku
 Aktuální výsledky fotbalových týmů
Dospělí za očekáváním, mládež je úspěšná
 Termín sokolského plesu – ponecháme 2.3., když hasiči posunuli svůj na 16.2. nebo
zkusíme prohodit s Fotbalistou roku 12.1.
Marek prověří možnosti kapel, podle toho se rozhodneme.
 18. valná hromada OTS – čtvrtek 6.12. v 15.30 KD Karlov v Benešově – delegát
TJ bude zastupovat Marek


Příští schůze (konec listopadu) bude přípravná na výroční členskou schůzi (8. prosince –
možná bude opět živá hudba – v jednání).

Zapsala : Veronika Floriánová

