Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
14. prosince 2013
Přítomni: Martin Novák, Mirek Lejček, Marek Škvor, František Nerad, Kamil Krejcárek, Jan Müller,
Milan Škvor, Petr Florián
Omluveni: Lucie Styblíková (elektronické vyjádření), Jiří Škvor (elektronické vyjádření)
1) Informace pro členy výboru:
 Přišla úhrada mzdových nákladů od MAVO s.r.o. ve výši 10.522Kč (18.11.)
 Zazimovány kabiny a koliba - Z.Kobián (19.11.)
 Sponzorský dar – Action Time s.r.o. – ve výši 2.000Kč na účet (21.11.)
 Obec Ostředek schválila pronájem části pozemku č. 755/22 – bude řešeno dodatkem ke
stávající smlouvě (22.11.)
 Zrušen účet u České spořitelny (27.11.)
 Na podatelnu FÚ Benešov předán dopis oznamující nové bankovní spojení (27.11.)
 Nakoupeny poháry a medaile na halový turnaj přípravek za 1.600Kč (29.11.)
 Vyplaceno cestovné B. Slabému za listopad ve výši 1.300Kč (29.11.)
 Kontrola ze strany OSSZ – na základě plné moci nás zastupovala D. Beranová – vše
v pořádku (2.12.)
 Článek za TJ pro Zpravodaj č.4/2013 zaslán na OÚ (2.12.)
 Veronika navrhla a vytiskla PF 2014 (6.12.)
 Dotace OFS Benešov na mládež ve výši 3.400Kč připsána na účet (6.12.)
 Osloven divadelní spolek Zornice Maršovice s nabídkou sehrání představení u nás (8.12.)
 Fotbalisté jedou v termínu 19.-23.2. na soustředění do Jičína (pobyt trenéra hradí TJ)
 Sponzorský dar – Pekařství Sysel a Hanibal – ve výši 6.000 Kč hotově (12.12.)
 Vyplaceny mzdy za praní dresů a úklid kabin v celkové částce 11.500Kč (14.12.)
2) Ekonomika
 Provedena kontrola dokladů, stavu pokladny a účtů za říjen a listopad (4.12.) a následně
předány doklady Daně Beranové ke zpracování (7.12.)
3) Členské příspěvky 2013/2014
 Aktuální stav výběru za rok 2013 – Mirek
 Výše příspěvků na rok 2014 – návrh - stejná pravidla jako v 2013? Tj. 100Kč za dospělého
člena, mládež do 18 let nic. Každý si platí členské příspěvky pro jednotlivé asociace
(FAČR, ČÁST) sám, resp. to uhradí TJ a členové vrátí přes pokladníky týmů do kasy TJ.
Aktuálně vybráno od 46 lidí (bez fotbalistů) – částka 4.700Kč předána do pokladny. Mirek se
pokusí dokončit výběr do konce roku.
Členství v TJ zrušily: Z.Nenáhová st., Z.Nenáhlová ml., J.Sedlmaierová a V.Měchurová
Do TJ jednohlasně přijati: Václav Ryšavý – oddíl stolního tenisu, Věra Neradová a Anna Janková.
Výbor jednohlasně rozhodl, že povinnost platit členský příspěvek se na ně vztahuje až od r. 2014.
Výše členských příspěvků pro rok 2014 zůstává stejná jako v roce 2013.
4) Valná hromada – schválení návrhu programu
 Návrh programu
Návrh programu byl schválen jednohlasně
5) Záměr rekonstrukce/přístavby kabin
 Záměr – rozšíření kabin o novou kabinu pro hosty, skládek a kabinu pro rozhodčí +
přístavba klubovny (herny na stolní tenis) – viz plánek – Hlasování o záměru
 V září 2014 bude možné na tento projekt podat žádost o dotaci u ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci kabin – maximum 3.000.000Kč bez spoluúčasti
(dotační titul otevřen jen pro TJ, nikoliv obce)
 Oslovila nás firma AGR, že by nám s tím pomohla a tím by se výrazně zvýšila šance, prý
mají zkušenosti.





Požadují 12.000Kč za zpracování (to jsem usmlouval z 18.000Kč), v případě úspěchu
projektu nám peníze vrátí a budou chtít 1-3% z udělené dotace.
Zkusíme je nebo si to troufneme podat sami?
V případě schválení záměru, nutné získat souhlas obce jako majitele pozemku – kdy, kdo?

Záměr rozšíření kabin byl schválen hlasy všech členů výboru i RK (přítomných i elektronicky se
vyjadřujících).
Výbor ukládá předsedovi požádat OÚ o souhlas.
Žádost bude podána prostřednictvím společnosti AGRS a.s. Náklady ve výši 12.000Kč schváleny
7 členy výboru a 2 členy RK (Jirka byl proti)
6) Obecní dotace na rok 2014
 Obec neschválila naší žádost na dotaci ve výši 50.000Kč. OÚ přijalo limit pro dotaci ve
výši 40.000Kč pro každý spolek. Máme naší žádost přepracovat s uvedením konkrétních
akcí a částek.
 Návrh – viz příloha
Návrh schválen s tím, že do dotace zahrneme odměnu firmě AGRS a.s.
7) Silvestrovský pinčes – 29.12.
 Příprava sálu možná kvůli akci myslivců až 29.12. ráno – sraz v 8h. Kdo přijde?
 Odměny: medaile, šampaňské (přes SPZV), drobnosti (Lucka)
 Pavouci, prezenčka, atd. (Marek)
 Harmonikář (Petr)
 Aktuálně přihlášeno: 17 mužů a 4 ženy
Sraz v 8h v hospodě – příprava sálu, přenesení stolu z posilovny
Harmonikář přijede ve 14h
8) Ostředecká lyže – 11.1.
 Vzhledem k nejistotě počasí je asi předčasné řešit nyní přípravu – návrh, že v případě, že
bude předpověď počasí vypadat nadějně, sejdeme se kvůli organizaci o víkendu 4.-5. ledna.
 Předpoklad – mini občerstvení – domluvit se s Marcelou Kůrkovou, zda by mohla.
Pokud bude příznivá předpověď, sejdeme se o víkendu 4.-5.ledna
9) Ostatní
 Vlastní webové stránky – Fanda
 Změna stanov v souvislosti s NOZ – Milan (Věrka)
Občanská sdružení se přemění na spolky. Do 2 let nutné přidat k názvu dodatek „spolek“ a změnit
stanovy. Manuál FAČR pro fotbalové kluby. Po přechodnou dobu 2 let nebude nutné vyměnit RP
 Pořízení lednice s mrazákem do koliby – zjistit cenu – Martin
Martin zjistí, vyřešíme na lednové schůzi.
 Vyměnit zámek u koliby
 Vzít veškeré sokolské klíče z hospody – Marek
 Dořešit na OÚ slíbené využívání sálu na st.tenis i při uzavřené hospodě – Marek + P.
Stanovský
 Sokolský ples – začít se sběrem tomboly – všichni
Nutné začít již nyní, nejpozději v lednu, aby na nás ještě něco zbylo.
 Vrácení 6 prázdných barelů od vody – Jirka?
 Institut volného hráče – změna směrnic FAČR
Hráč, který nebyl po tři roky členem FAČR, může být poté zaregistrován v jiném oddíle bez
našeho souhlasu a bez úhrady odstupného.
 Pan Valda se nabídl, že bude vybírat vstupné na zápasech áčka
Zapsal: Marek Škvor

