Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
27. září 2012
Přítomni: Marek Škvor, Miroslav Lejček, Petr Florián, Veronika Floriánová, Milan Škvor, Jiří Škvor
Omluveni: Josef Měchura, Kamil Krejcárek, Lucie Styblíková, Kateřina Kamišová
Hosté: Martin Novák
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary: Pekařství Sysel a Hanibal – 6.000, APOTEX (ČR) spol. s r.o. nám uhradí 12.000Kč za pronájem reklamní plochy na oslavách
50 let a umístění potisku HEMAGEL KIDS na dresy přípravky.
 Dokompletace nových dresů firmou JOMA pro béčko dokončena
 Do pokladny odvedeno 150Kč – úhrada členských příspěvků FAČR – Tinák, Tináková,
Škvor Martin
 Pan Kučera ze Staropramenu potvrdil podporu i dalšího (již 5.) ročníku ankety Ostředecký
fotbalista roku. Stejně učinil i p. Jaroš z vydavatelství EGMONT – časopis PRO
FOOTBALL
 Petr Sadílek potvrdil, že sponzorsky vyrobí úložný stůl-box do kabin (hodnota daru ca.
10.000Kč) – termín ca. počátek října
 Koupeny 3 barely vody do kabin (285Kč)
 Do pokladny předána 2. část vratné kauce béčka ve výši 4.500Kč (23.9.)
 J. Müller předal do pokladny 4.200Kč – půlroční příspěvek za hráče A-týmu
 Odvod vstupného za září do pokladny: áčko 802Kč, béčko 749Kč
 V prodeji FOTOROČENKA 2011 – poděkování Veronice za její vytvoření – prodejní
cena 249Kč – termín do 30.9. Pilotní kus stál 485Kč. Ozvalo se Rádio Blaník, ve vysílání
bude krátká informace.
 Oddílové červené polokošile s vyšitým logem – v prodeji do 30.9. – velikosti S, M, L ,
XL, XXL. Vzorky velikostí jsou k dispozici k vyzkoušení. Vzorky se platili, ale při
objednávce nám to bude odečteno z ceny. Prodejní cena 300Kč.
 Časopis „Pohyb je život“ 3/2012
2) Hospodaření
 Zpráva revizní a kontrolní komise ke kontrole dokladů 12/2011 – 7/2012
 Kontrola dokladů za 8/2012
Veronika Floriánová přednesla zprávu z kontroly dokladů a hospodaření za období 12/2011 – 7/2012: stav
pokladny a stav účtu souhlasí – v pořádku, bez námitek
RK provedla kontrolu hospodaření – účet, pokladna za 8/2012 – v pořádku, bez námitek
3) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2012
 Přijetí nových členů – Tinaková Adéla, Bareš Vojtěch
Od 1.10. začne Mirek vybírat členské poplatky. Nutné ukončit letos.
Noví členové přijati

4) Pořadatelství turnajů mladší přípravky 6. a 13.10.
 Branky pro druhé hřiště – teoreticky volné ve Struhařově (6.10.) a Choceradech (13.10.) +
jak s dopravou?
Branky nám na oba turnaje půjčí FK Soběhrdy. Doprava SPZV - Marek
 Rozhodčí
Dva rozhodčí, každý píská své hřiště, p. Černý + jeden – osloví Marek
 Kabiny
Pouze kabiny u hřiště
 Ceny?
Ne, oceníme jen náš tým týden po skončení při rozlučce – medaile – RESPO (Marek)
 Občerstvení pro týmy?
Bez občerstvení, pouze funkční výdejníky + možnost zakoupení v kolibě
 Martin Novák – poznatky z předchozích turnajů v Pravoníně a Vlašimi
 Další
Tabulka na výsledky – Veronika
Rozlosování – Marek
Plakátky - Marek
5) Obecní dotace – schválení vyúčtování
 Návrh vyúčtování Lucka
Návrh vyúčtování byl schválen. Lucka dopracuje a Marek předá na OÚ
6) Placený správce sportovišť
 Dohoda s Fandou Sedlmaierem
 Info – Veronika
 Náplň práce
 Pracovní smlouva – od kdy? + registrace na úřadech - Lucka
Podepsána žádost. Veronika pošle na ministerstvo.
Po schválení bude uzavřena pracovní smlouva (nástup od 1.11.2012)
Vytvoříme fond pracovní doby – emailem diskuse k náplni práce
7) Jednání zástupců TJ na OÚ Ostředek
 Info – Marek + Milan
Požádáno o prodloužení letos končícího pronájmu pozemků – hřiště, kabiny a kurtu na 15 let kvůli dotaci
Žádost o potvrzení, že kabiny jsou naší TJ – požaduje to KN, když je budova na pozemku někoho jiného
Žádost o příspěvek na rok 2013 ve výši 40.000Kč
Žádost o úhradu odměn „Fotbalista roku“ a JOMA CUP 2013 – celkem 5.000Kč
Žádost o příspěvek na divadlo 3.11. ve výši 1.500Kč
Žádost o vykácení některých stromů v areálu + oříšky pod hřištěm
Dle neoficiálních zpráv na schůzi zastupitelstva dne 26.9. nevyřešeno nic, kromě příspěvku na divadlo.
Patrně nám, ale obec moc nevyhoví a sníží roční dotace.

8) Ostatní
 Cvičení dětí – podařilo se sehnat náhradní cvičitelku(y)? Veronika
Řeší se
 Letošní oslavenci – předání pozornosti na VH – počet 7
Jako dárek byla schválena fotoročenka 2011
 Zákaz používání přenosných branek dětmi bez dozoru dospělých
 Dořešení dotace z OFS – Marek
 Nové rozlišováky pro dospělé – Marek
 Aktuální výsledky fotbalových týmů
Áčku ani béčku se nedaří, výborně si vede přípravka, zlepšují se i mladší žáci
 Plán akcí na rok 2013 – náměty na nové akce
Soutěž v petanque na plácku pod kolibou
 Koliba – nová obsluha od října – paní Kůrková
 Nabídka mezinárodních turnajů pro mládež
Předáno vedení přípravky
 Fotokniha pro sponzory?
Návrh neprošel, opět věnujeme 2 lístky na ples
 Návštěvnost
Nezájem domácích. Kdyby nejezdili hosté, nevybereme na rozhodčí
 Létající trenéři FAČR
Přihlásili jsme se do projektu na podporu malých klubů a byli jsme vybráni. Skupina profesionálních
trenérů předvede ukázkový trénink pro naše trenéry přípravky a žáků. Termín: někdy v říjnu
 Čin fair-play Oty Šimáčka – návrh Klubu fair-play při ČOV na ocenění
Zapsala: Veronika Floriánová

