Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
16. října 2013
Přítomni: Martin Novák, Mirek Lejček, Milan Škvor, Fanda Nerad, Petr Florián, Kamil Krejcárek, Jiří
Škvor, Marek Škvor
Omluveni: Jenda Müller, Veronika Floriánová
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar od firmy Reko-print s.r.o. ve výši 5.000Kč – na účet (23.9.)
 Příslib sponzorských darů – Hanibal, Smělý, Dvořák P.
 Alfia Europe s.r.o. (L.Fiala) věnoval 10 míčů NIKE v hodnotě 5.940Kč (18.9.)
 Uhrazena zálohová faktura firmě Korus EU na čepice a polokošile 7.355Kč (23.9.)
 Přišla úhrada mzdových nákladů 8/2013 od MAVO s.r.o. ve výši 11.000Kč (30.9.)
 Poškozené čerpadlo převzal k opravě Honza Chrpa (30.9.)
 Na ČASPV nahlášeno ukončení činnosti odboru, na okrese bude ukončeno k 31.12.
 Za nenastoupení béčka k zápasu v T. Štěpánově (21.9.) nám OFS udělil pokuta 2.000Kč
 Zůstatek ze vstupu 8-9/2013: áčko + 1.412Kč, béčko – 20Kč, mládež (dobrovolné) 275Kč
 Poplatky fotbalistů podzim 2013 - J. Müller předal 7.000Kč za áčko (28.9.), M.Novák
předal 5.100Kč za mládež (30.9. + 13.10.), F. Nerad předal 3.900Kč za béčko (+ 2.700Kč
zůstatek kauce)
 Na OÚ podána žádost o přidání částí pozemku 755/22 (kolem kabin, tribuna) do stávající
nájemní smlouvy. Souvisí to s upřesněním čísla pozemku po provedené digitalizaci (15.9.)
 Pozemek hřiště 755/12 je již zapsán na LV obce Ostředek, což nám umožní žádat o dotace
na provoz a údržbu v příštím roce.
 Uhrazen F. Neradovi doplatek na oplocení hřiště v částce 5.064Kč (7.10.)
 Brigáda na pomoc obci s přípravou na oslavy požehnání obecní vlajky (6.10.) – za TJ bylo
9 lidí (P.Florián, J. Šilhavý, Z. Měchura, M. Lejček, J.Škvor, F. Sedlmaier, J. Koudelka, F.
Macháček, Ma. Škvor). M. Lejček pak pomáhal i v průběhu akce a úklidu.
 Pokladní oddílu stolního tenisu J.Krejcárková odvedla do pokladny TJ částku 1.800Kč za
členské poplatky hráčů ČAST (Česká asociace stolního tenisu)
2) Hospodaření
 Dne 30. září předala L. Styblíková Veronice účetní doklady za leden až červen 2013.
 Kontrola dokladů 1-9/2013 ze strany RK v nejbližším termínu a zajistit následné předání
Daně Beranové - Veronika
 Vyúčtování obecní dotace na rok 2013 – předat na obec – Veronika + Marek
Veronika domluví se členy RK termín, pravděpodobně pátek 18.10. večer a následně předá
doklady Daně Beranové.
Vyúčtování obecní dotace předal Marek 14.10. na OÚ
3) Členská základna
 Žádost o přijetí do TJ – Lea Jacková (r.2005) – fotbalový oddíl - hlasování
 Stav výběru členských příspěvků TJ za rok 2013 – info Mirek
Lea Jacková přijata jednomyslně za novou členku TJ.
Mirek s výběrem pozvolna začal. Dokončí do konce roku.
4) Žádost o dotaci z obecního rozpočtu pro rok 2014
 V jaké výši budeme žádat?
 Příprava žádosti a její osobní projednání na OÚ – termín a kdo?
Zkusíme požádat o navýšení na 50.000Kč.
Marek připraví žádost a domluví termín na OÚ (návrh pondělí 21.10. v 18.30h) - Marek, Martin a
Jirka (?)

5) Fotbal
 Návrhy k řešení aktuální špatné situace – problém obou týmů složit kompletní jedenáctku,
špatná tréninková účast
 Ostředecký fotbal dospělých v sezóně 2014/15 – jen jeden tým?
Uvidíme na jaře dle počtu hráčů v kádru obou týmů a docházky/skládání na zápasy.
Každopádně nutné pro jaro sehnat 4-5 hráčů.
V případě, že se situace během jara nezlepší, přihlásíme do ročníku 2014/15 jen jeden tým složený
s výhradně domácích fotbalistů (máme jich 19 + Hanibal a Špalek na hostování).
Hráčskou situaci může taky ovlivnit dohoda s Vlašimí o dorostu od ročníku 2014/15.
6) Divadelní představení – 2.listopadu – „Má dáti – dal“
 Zajištění tisku plakátů – velikost A3 – kdo?
 Rozvěsí po Ostředku a okolí – kdo?
 Budeme roznášet pozvánky do schránek?
 Návrh a tisk programu (knížečka z A4) – Veronika
 Nahlášení veřejné produkce na OÚ - Marek
 Pořadatelská služba - vstup 2 lidé – kdo?
Plakáty vytiskne Milan (10ks), rozvěšení zajistí Marek.
Pozvánky na roznos po vsi připraví Marek, roznos holky ze žáků (Mirek)
Program připraví a vytiskne Veronika.
Marek do konce týdne nahlásí pořádání na OÚ
U vstupu – Marek + Mirek
7) Změna běžného účtu
 Nabídka Poštovní spořitelny – Era účet pro neziskovky – vedení účtu kompletně zdarma
Změna jednomyslně schválena.
Marek a Veronika zařídí zřízení nového účtu u Poštovní spořitelny a zrušení současného účtu.
8) Dotace
 Vyhlášena výzva k podávání žádostí (příjem od 4.listopadu do 20.prosince)
 Jaký projekt zkusíme podat?
 Dotace z fondu Agrofertu
Marek připraví záměr a rozpočet. Petr připraví žádost.
Marek pošle Milanův email k nadaci Agrofertu Petrovi, který prozkoumá možnosti.
9) Ostatní
 Webové stránky / dotace na ně – Fanda / Milan
Dotace bohužel nebude. Fanda zkusí zajistit bez ní.
 Nový občanský zákoník a naše TJ – Milan (Věrka)
 Fotokniha – aktuální cena? - Veronika
 Oslovení společnosti Techo o sponzoring – Fanda
Bohužel ne.
 Oslavenci z řad členů v roce 2013 (počet 8) – jaký dar?
Dáme láhev dobrého vína. Kamil zkusí Fialovi z Vestce, zda by nedali dobrou cenu.
 Prodej kšiltovek (k 13.10. – prodáno 30 ze 40 kusů)
 Harmonika na výročku (14.12.) a silvestrovský pinčes (29.12.)
Petr prověří, zda platí
 Rezervace UMT v Mirošovicích na zimní přípravu
Milan + Fanda domluví termíny a Marek následně pořeší s OÚ Mirošovice
Dne: 16.10.2013

Zapsal: Marek Škvor

