Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
17. března 2013
Přítomni: Kamil Krejcárek, Mirek Lejček, Milan Škvor, Petr Florián, Jan Müller, Marek Škvor
Elektronické vyjádření: Martin Novák
Omluveni: Veronika Floriánová, Lucie Styblíková, František Nerad
Hosté: Petr Stanovský, František Sedlmaier, Ondřej Vildman
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzoři: J.Pecha – 2.000Kč hotově, Sdružení Sluníčko – 1.000Kč hotově, Raycom 25.000
na účet minus 3.000 Kč za víno pro nás a hasiče, Sycorex CZ s.r.o. – 5.000Kč na účet
 Firma MAVO proplatila převodem na účet mzdové náklady na zaměstnance – 10.998
(7.2.), 10.931 (27.2.) a 10.998 (7.3.)
 Usnesení VH Regionálního centra SPV Benešov (bez naší účasti) ze 13.2.
 Zakoupení věnce na pohřeb člena Jiřího Vosádky za 780 Kč (20.2.)
 Uhrazeno startovné 1.200Kč za turnaj přípravky Ondrášovka Cup 2013 v Poříčí (16.2.)
 L.Kukla ukončil hostování a odchází za 6.000Kč do Bílkovic (27.2.)
 Roční hostování M.Kodada ze Senohrab – 2.000Kč (27.2.)
 Půlroční hostování D. Langera z Libže – zdarma, jeho členství v FAČR převedeno k nám
 Na OFS podána žádost o dotaci na automatický závlahový systém za 281.000Kč v rámci
programu Zelený trávník 2013.
 Prodloužení hostování D.Kumsty z Mirošovic do léta – 3.000Kč (3.3.)
 Uhrazeny členské příspěvky ČASPV za rok 2012 – 750Kč (8.3.)
 Pronájem UMT Vlašim pro zápas s Kondrací 1.750Kč (9.3.)
 Na OFS odeslána soupiska áčka pro jaro (11.3.)
 Ondra Hanibal zůstává do léta ve Struhařově za 6.000Kč (12.3.)
 Cestovné Bohouš Slabý – leden a únor – 2.900Kč (12.3.)
 Info od společnosti Aqua Fontana, že k 1.4. uzavírá pobočku ve Všechlapech, nicméně
bude nadále zavážet barely s vodou.
 Napsán článek o dění v TJ za poslední měsíce pro Ostředecký zpravodaj (vyjde ca. 31.3.)
 Nakoupeny 2 sady rozlišováků (dospělí a žáci) za 1780Kč
 Za realizaci hostování uhrazena na FAČR v hotovosti 1.650Kč
 Probíhá řízení na pokácení stromů v areálu (s P. Styblíkem řešil F. Sedlmaier)
 L. Tinák si obnoví licenci rozhodčího, takže budeme mít oddílového rozhodčího
 Lukáš Daněk požádal o půlroční hostování v Teplýšovicích - vyhověno
 Časopis „Pohyb je život 1/2013“
2) Hospodaření
 Do 20.března musíme odeslat výkazy hospodaření na OTS Benešov – Bedan účto
 Daňové přiznání, vyúčtování daně za zaměstnance – Bedan účto
3) Členská základna
 Aktuální stav dovýběru členských příspěvků za rok 2012 – Mirek info
Dokončíme až začnou fotbaly - Mirek
4) Nájemní smlouva na sportoviště
 V pondělí 25.2. zástupci TJ přítomní na řádném zasedání Zastupitelstva obce Ostředek za
účelem dořešení a podepsání nájemní smlouvy na pozemky, kabiny a kurt
 TJ na jednání zastupovali: Fanda, Milan, Petr, Kamil a Marek, tj. usnášeníschopná většina
výboru TJ
 Bylo dosaženo kompromisní dohody a smlouva s platností na 15 let byla na místě
podepsána.
 Hlavní body: - vymezení, co je ve vlastnictví TJ a co obce

- spoluužívání areálu ze strany obce po předchozí dohodě s TJ
- volný přístup občanů na sportoviště, pokud to nekoliduje s akcemi TJ a
dodržují provozní řád areálu
- právo TJ požádat o prodloužení platnosti smlouvy za účelem získání dotací
- právo TJ na přednostní jednání o nové nájemní smlouvě
- roční nájem v symbolické výši 1Kč
 Na jednání přednesena žádost o souhlas Zastupitelstva s provedením rekonstrukce oplocení
a realizace automatického závlahového systému. Oba body přidány do programu jednání
Zastupitelstva a naše žádosti byly následně schváleny
 Obec nabídla možnost využívat techniku – sekačka, křovinořez – naším zaměstnancem, ale
nutné podepsat hmotnou odpovědnost.
 Režim provozu kurtu bude upřesněn rozšířením provozního řádu areálu. Obec požaduje
jeho zamykání. Klíč bude pro veřejnost k dispozici v restauraci, každé vypůjčení se zapíše
do sešitu.
 Smlouva o obecní dotaci ve výši 45.000Kč bude podepsána během března
5) Rekonstrukce oplocení hřiště
 Fanda Sedlmaier začal s Mirkem prořezávat lísky u hřiště, nutné dokončit!
 Časové naplánování?
 Výkop jam pro kolíky – Fanda Sedlmaier
 Zabetonování kolíků a natažení pletiva – formou brigád dva víkend po sobě
 Odpovědná osoba za realizaci – Fanda Nerad (viz ujednání z lednové schůze)
Nutné urychleně dokončit prořez lísek a vyřešit likvidaci větví.
Realizace se předpokládá v průběhu dubna. Materiál do 10 dní od zadání objednávky.
Fanda S. nařeže sloupky a natře je u Fandy Nerada + zajistí vyvrtání děr pro sloupky (43).
Po zabetonování nutné natřít dvakrát barvou a nechat týden schnout.
Na betonování a natažení pletiva se svolají brigády.
Cena materiálu: 60.800Kč
- pletivo 3m vysoké – 26.000; struny - 2.100Kč; napínáky - 600Kč; vázací drát - 300Kč;
sloupky – 19.500Kč; vzpěry – 4.300Kč; vrátka - 8.000 Kč za 2ks
Přítomní schvalují předběžně investici, s tím že Fanda N. prověří možnost použití stávajících
vrátek. Vrátka uprostřed budou zrušena. Fanda N. dále zjistí přibližný počet betonu a náklady na
barvu. Finální rozpočet bude schválen emailově. Materiál objednáme po příchodu obecní dotace.
Zkusíme získat nějaké finance nebo beton zdarma.
6) Zprovoznění kabin a areálu po zimě
 Voda – Fanda Sedlmaier + Zdeněk Kobián
 Zpětné nastěhování míčů, atd. – Fanda Sedlmaier
 Zprovoznění PC a tiskárny - Marek
 Brigáda na hrabání mezí – sobota 23.3. dopoledne?
 Nákup barelů s vodou pro výdejníky – Fanda Sedlmaier
Příprava zázemí Fanda S. – voda (domluvit se se Z.Kobiánem); úklid (domluvit s Radkou
Holubkovou); nanosit zazimované věcí zpět do kabin, zprovoznit výdejníky vody.
Fanda S. se domluví s Davidem Kumstou a zajistí zválení a pohnojení hřiště (v týdnu) a v pátek
připraví hřiště (nalajnovat, sítě do branek) pro první zápas (23.3. Krhanice). Předtím musí zajít na
obec podepsat hmotnou odpovědnost za sekačku a křoviňák.
Nákup Latexu na lajnování – přes Petra Kuklu zajistí Milan
Nákup barelů slíbil zajistit Bohouš Slabý

7) Stolní tenis
 Zřízen email stolnitenis@sokolostredek.cz
 Možnost hrát v posilovně – hojně využíváno, protože se tam večer často svítí
 Plánuje se informativní schůzku zájemců o hraní soutěže
 Info o aktuálním stavu – Petr Stanovský
Oddíl bude v řádu dní oficiálně zaregistrován za člena ČAST.
Na webu bude oddílu vytvořena samostatná sekce.
Na 22. března svolána informativní schůzka zájemců – předpoklad ca. 8-10 lidí.
V jednání hraní zápasů na sále restaurace.
Nutné pořídit dva nové stoly – pokusit se zajistit sponzorsky.
8) Fotbal
 Áčko obsadilo na ZT ve Vlašimi pěkné druhé místo – pohár + míč NIKE (stejný jako
používá béčko). Petr Florián byl nejlepším střelcem
 Poměrně malý počet platných RP na dva týmy, můžou nastat problémy, zejména při kolizi
zápasů – nutné dokončit výměnu RP – již za poplatek 50Kč, který uhradí hráči –
Ptačovský, Sadílek T., Kančij, Podroužek, Císař, Kofroň
 Zahájit výběr půlročního poplatku (300/100Kč) a poplatku FAČR (200/100Kč) dle
seznamů – pokladníci týmů
 Organizační zajištění zápasů – beso – početně bez problému; áčko – nutné ještě jeden
stálý člověk k Markovi
Na první zápas Markovi pomůže Kamil, který je zraněný. Dle možnosti se bude využívat Fanda S.
Na domácí zápasy áčka 25. května a 8. června nutné zajistit hlavního pořadatele – Marek nebude
9) Sokolský ples – sobota 2.3.2013
 Poděkování všem, kteří se podíleli na akci
 Slušná účast – 90 platících, ale malá účast fotbalistů a domácích
 Pozitivní ohlasy od účastníků
 Zkusit získat slíbené příspěvky na tombolu (V. Maroušek, J. Měchura ml.) - Fanda Nerad
 Kapela PROFIL domluvena i na rok 2014 – sobota 1. března
Fanda N. osloví V.Marouška a J.Měchuru, zda dodatečně poskytnou slíbený příspěvek, nyní již
třeba na činnost mládeže.
10) SYCOREX CUP 2013
 Turnaj přípravek v hale ZŠ Sázava – nakonec jen 7 týmů – pozitivní reakce
 Patronát nad turnajem - firma SYCOREX CZ s.r.o. (příspěvek 5.000Kč) - Poděkování
 Pan F.Filip (FITA Tatouňovice) poskytl zdarma 100 rohlíků - Poděkování
 SPZV Ostředek a.s. umožnila nákup proviantu pro občerstvení a sladkých odměny přes
jejich nákupní systém na nízké nákupní ceny – Poděkování Michalu Škvorovi
 Poděkování paní Kůrkové a jejím pomocnicím paní Šebestové a Barešové za zajištění
provozu občerstvení.
 Poděkování všem co se na organizaci a průběhu akce podíleli
 Naši prckové skončili na pěkném třetím místě
V roce 2014 zkusíme získat lednový termín, aby to nebylo týden po plese jako nyní.
11) Volební VH OFS Benešov – 14.2.2013
 TJ zastupoval Marek, který současně kandidoval do VV
 Do VV zvoleno 6 kandidátů, Marek se 16 hlasy sedmý (stejný počet měl i zástupce
druholigové Vlašimi). Vše ale bylo již předem domluveno, takže prosadit se do VV bylo
bez šance.
 Obdrželi jsme jeden míč SELECT vel. 3 pro přípravku

12) Další úkoly z minulé výborové schůze
 Vlastní webové stránky – Petr Florián
 Krajské dotace – Floriánovi
 Harmonikář na 14. a 29.12. – Petr Florián
 Oranžové hřiště – Petr Florián (Jenda Müller)
Webové stránky se tvoří.
Krajské dotace zatím nejsou vyhlášeny.
Harmonikář domluven, jen je nutné se mu připomenout.
Petr s Jendou se domluví na předání informací.
13) Ostatní
 Fotokniha 2012
 Soupeř áčka pro sokolský den v sobotu 22. června (házenkáři Karviná?)
Fotoknihu udělá Veronika. Hlídá, až bude výhodná cena. Zatím dosti drahé.
Zapsal: Marek Škvor

