Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
23. listopadu 2012
Přítomni: Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián, Veronika Floriánová, Lucie Styblíková, Milan
Škvor
Omluveni: Katka Kamišová, Jiří Škvor, Mirek Lejček
Hosté: Martin Novák, František Nerad
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzoři: Aquasys – Petr Dvořák – slíben sponzorský dar počátkem prosince. V.Hromas –
7.000Kč posláno na účet.
 Za umístění odkazu na náš web jsme obdrželi jeden míč Adidas (Tango replika) a dvě
lahve na pití Reebok.
 Vyplacena odměna D.Kumstovi za přípravu hřiště za říjen ve výši 2.600Kč - 31.10.
 David Kumsta uhradil dalších 500Kč jako podíl na částce za hostování, ještě chybí uhradit
500Kč (bude zaplaceno v prosinci) – 31.10.
 Vyplaceno cestovné B.Slabému za říjen ve výši 2.480Kč – 31.10.
 Nakoupeno 15kg latexu na lajnování hřiště za 872Kč - 1.11.
 Odvod vstupného za listopad do pokladny: áčko 112Kč, béčko 297Kč
 Nákup hnojiva (vápenec) na zazimování hřiště ve výši 3.500Kč
 Tržba za prodej polokošil 14.700 Kč (vyzvednuto a uhrazeno 49 z 52 objednaných kusů) a
fotoknih 1.494 Kč (všech 6ks vyzvednuto a zaplaceno)
 F.Sedlmaier nastoupil od 1.listopadu do pracovního poměru v naší TJ v rámci dotace
 Převzata technika k dotaci – sekačka, motorovka - 12.11.
 Ostředecký fotbalista roku 2012 – Patria Kobylí opět věnovala 2 lahve vína
 Vyplacena odměna pí. Kůrkové za praní dresů mládeži – 2.050 Kč hrubého (1.743Kč
čistého)
 Na základě schválení říjnovou schůzí podána přihláška na ZT ve Vlašimi
2) Hospodaření
 Kontrola dokladů za období 1.10. až 17.11.2012 – RK
 Agenda mezd – dohoda s D.Beranovou o způsobu zpracování
Kontrola provedena – bez připomínek. Fyzický stav pokladny odpovídá papírové evidenci.
Lucka předá doklady Daně Beranové, která nám připraví podklady pro VČS
Lucka bude posílat vždy do 10. v měsíci podklady pro stanovení čistých mezd a odvodů Daně na základě
podkladů od Marka (dohody o provedení práce) a Veroniky (Fanda Sedlmaier). Dana po zpracování zašle
Lucce platební příkazy a odevzdá hlášení na sociálce a zdravotní pojišťovně.
3) Členská základna

Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2012 – Mirek
Vybráno zatím od ca. 2/3 platících členů.
Nutné dokončit do konce roku!
4) Výroční členská schůze – 8.prosince
 Kdy dáme začátek?
 V rámci VČS bude probíhat rozlučka fotbalistů
 Pozvánky – roznos po vsi – kdo? ….
 Plakáty (jen v Ostředku a Mžížovicích) – kdo? ….
 Pozvání VIP - Marek
 Návrh programu

 Jednotlivé zprávy – roční o činnosti -Marek
 fotbal – za každý tým zvlášť – Petr, Fanda, Mirek, Martin
 SPV - Veronika
hospodaření - Lucka
kontrolní komise – Jirka
 Občerstvení – jídlo a počet
 Ocenění jubilantů – napíšeme něco do knihy? Kdo …
- osobně pozvat – Marek
Začátek bude od 17h , sraz členů výboru + kandidátů v 16h.
Pozvánky roznesou děti
Plakáty - Marek
Objednáme 50 porcí guláše s chlebem (Marek)
Zkusit zajistit harmoniku (Petr)
Zprávu za áčko Milan, hospodaření Marek (Lucka bude v zahraničí)
Veronika napíše do knih gratulace – Marek ji je v týdnu dodá.
Veronika připraví prezenční listinu
Floriánovi vezmou projektor – Marek dodá CD s fotkami a Veronika vybere
5) Sestavení kandidátky pro další funkční období
 Výbor: Lucie Styblíková, Marek Škvor, Milan Škvor, Petr Florián, Mirek Lejček, Kamil
Krejcárek, František Nerad
 Kontrolní komise: Veronika Floriánová, Jan Müller, Martin Novák
6) Převod kabin na obec a nájemní smlouva
 Návrh smlouvy zatím není
Marek mluvil 22.11. se starostkou. Momentálně se čeká na zápis vlastnictví kabin do KN. Poté připraví
právník obce návrh smlouvy.
7) Divadelní představení
 Výborná návštěva – 67 diváků (vloni 53), tržba 4.716Kč
 Náklady na představení 3.410Kč včetně večeří (1.120Kč),
 Obec přispěla 1.500Kč - poděkování
 Za rok budeme určitě pokračovat, koho pozvat? Chocerady, Sázava nebo někdo jiný??
Letní varianta divadla? Rozhodneme později.
8) Silvestrovský pinčes 2012 – 31.12.2012
 Organizace
 Návoz stolů
 Zajištění cen – medaile, diplomy, věcné odměny
 Systém soutěže
Pinčes se bude konat v neděli 30.12., aby mohli fotbalisté hrát tradiční silvestrovský fotbal
Kamil poskytne auto na převoz stolů ze sokolovny.
Do přípravy zapojíme Fandu Sedlmaiera
9) Plán akcí pro rok 2013
 Seznam
12.1. Vyhlášení fotbalisty roku 2012
2.3. Sokolský ples
18.5. Pouťová zábava se skupinou CODA
?? turnaj prcků + atraktivní zápas áčka – týden po konci sezóny – 22.6. ?

13.7. Nohejbalový turnaj
?? Turnaj fotbalistů (začátek srpna, pokud ho budeme dělat)
?? Divadlo (2. nebo 9.11.)
?? Výročka Sokola – v prosinci či v lednu??
31.12. Pinčes
10) Ostatní
 Cvičení dětí – podařilo se sehnat náhradní cvičitelku(y)?
Zřejmě to odpískáme
 Dořešena dotace z OFS
 Aktuální výsledky fotbalových týmů
 Sokolský ples – termín, tombola
 Smlouva o pronájmu ZŠ Chocerady – soboty 10-12h
Marek uzavře smlouvu, obdržíme klíče
 Příprava PF 2013
Veronika připraví do výročky
 Halový turnaj pro mladší přípravku v Sázavě SYCOREX CUP – sobota 9.3.
Firma Sycorex uhradí nájem a poháry. Předpoklad účasti 8-10 týmů
 Slavnostní večer ankety Ostředecký fotbalista roku 2012 – sobota 12.ledna 2013
 Povinná výměna RP – termíny 7.ledna pro osobní předání a 14.ledna pro vyzvednutí
nových RP
Bude vyslán F. Sedlmaier. Nutné odevzdat fotky.
 Rozhledna Špulka – příspěvek na stavbu ve výši 1.300Kč – Souhlas?
Zamítnuto
 Provoz „koliby“ – prodloužení pronájmu
SPZV předběžně souhlasí s prodloužením pronájmu. Potřebují ale vidět výsledky provozu v r.2012
Zapsala: Veronika Floriánová

