Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
17. srpna 2013
Přítomni: Mirek Lejček, Petr Florián, František Nerad, Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Milan Škvor
Elektronické vyjádření: Martin Novák
Omluveni: Veronika Floriánová, Lucie Styblíková, Jan Müller
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – pan Petr Šebesta – E.H.P. s.r.o. – 10.000Kč na účet
 Honza Chrpa vyúčtoval instalatérské práce v kabinách v r. 2012-13 – hlavně náklady na
opravy po komediantech v r. 2012 – celkem 2.600Kč – sponzorsky SPZV Ostředek a.s.
 Nákup 7 barelů vody a 200ks kelímků pro automaty do kabin - 1.185Kč (17.6. a 12.8.)
 Fa. Vladimír Nerad Elektroslužby sponzorsky poskytla 40m kabelu pro přípojku
k ukazateli skóre
 Pro dosetí trávníku koupen travní substrát a semeno – 1.804Kč
 Kontrola ze strany VZP dopadla bez připomínek – řešila Dana Beranová
 Během přepravy poškozenou branku, půjčenou na turnaj přípravek, si SK Chocerady
nechal opravit a po nás nic nechce.
 Uhrazeno půjčovné za lavice a stoly ve výši 100Kč – Kateřina Škvorová (29.6.)
 U kurtu vyměněn poškozený zámek – náklady činily 254Kč
 Podána přihláška oddílu stolního tenisu do okresního přeboru 4.třídy (15.7.)
 Poškozeno čerpadlo na zavlažování – odhad opravy 18.-20.000Kč, zatím nerealizováno.
Pan Knesl poskytl své čerpadlo výměnou za pořízení kalového čerpadla (1.790Kč)
 Změna sazby ČEZ na ČEZ –Fix, úspora 10% na silové elektřině ročně
 Nákup barvy na lajnování – používají ji Bohemians 1905 – cena 3.280Kč – sponzorsky –
Marek
 Uhrazeno startovné OFS na sezónu 2013/14 ve výši 5.400Kč
 Celkové náklady na dohody o provedení prací – jaro 2013 – praní dresů + úklid kabin
činily 13.950Kč.
 V.Jedlička prodloužil hostování v FK Soběhrdy do 30.6.2014 (bezplatně za opakované
půjčování branek pro turnaje přípravek)
 O. Hanibal prodloužil hostování ve Struhařově do 31.12.2013 – obdrželi jsme 6.000Kč
 D. Kumsta prodloužil hostování z Mirošovic do 30.6.2014 – platili jsme 4.000Kč
 Venca Hromas prodloužil hostování z Vlašimi do 31.12.2013 - bezplatně
 Petr Šmerha uvolněn bezplatně do FK Libež B (slíbil několik barelů vody)
 Na OÚ předána námi podepsaná smlouva na půjčování traktoru na sekání (12.8.)
 Nohejbalový turnaj – účast 8 týmů – vybráno startovné 1.200Kč, náklady 309Kč, velký sud
byl zdarma – vyhrál tým Michala Kodada (13.7.)
2) Změna hospodářky TJ
 Vzhledem k pracovnímu vytížení se Lucka Styblíková rozhodla vzdát funkce hospodářky
 Na základě platných pravidel musí výbor zvolit novou hospodářku. Oslovena byla
Veronika Floriánová, která souhlasila a v případě, že ji výbor zvolí hospodářkou, složí
funkci členky kontrolní komise.
 Výbor dle platných pravidel musí zvolit nového člena kontrolní komise. Osloven byl Jiří
Škvor, který se svým navržením souhlasí.
 Hlasování výboru o jmenování Veroniky Floriánové hospodářkou TJ: PRO 6, PROTI 0
 Hlasování o kooptaci Jiřího Škvora za člena kontrolní komise: PRO 6, proti 0
 Nová hospodářka domluví termín předání agendy a pokladny za účasti předsedy TJ a
jednoho člena kontrolní komise
 Marek v nejbližší možné době provede změnu přístupu práv k účtu TJ – zrušení práv Lucky
a zřízení práv Veronice včetně přístupu do internetového bankovnictví.

3) Hospodaření
 Lucce předány doklady za 4-6/2013
 Fakturu za odběr elektřiny během pouti (972Kč) vystavil a předal Marek na OÚ (12.8.)
 Týká se nás zákon o minimální mzdě – hrubá mzda správce se musí navýšit na 8.500Kč.
 Nutné co nejdříve provést kontrolu dokladů a pohybů na účtech za 1.pololetí roku 2013
kontrolní komisí a předat doklady následně Daně Beranové ke zpracování.
 Marek zajistí podpis dodatku pracovní smlouvy o navýšení hrubé mzdy.
4) Členská základna
 Žádost o přijetí do TJ – Jakub Řehák (r.2007), Filip Moural (r.1999), Martin Kozák
(r.1976), Jakub Biras (r.2006), Filip Biras (r. 2004), Michal Krosnář (r.2006) a David
Krosnář (r. 2004) – fotbalový oddíl - hlasování
 Od září začneme vybírat členské příspěvky TJ za rok 2013 – seznam připraví Marek, výběr
Mirek ?
 Výše uvedení byli jednohlasně přijati za nové členy naší TJ k 17.8.2013
 Od září začne výběr členských příspěvků za r. 2013 – dospělí 100Kč, mládež do 18 let
neplatí. Marek připraví seznam. Vybírat bude Mirek.
 Od fotbalistů, kteří uhradí půlroční příspěvek 500Kč, se členský příspěvek vybírat nebude.
Bude uhrazen v rámci půlročního příspěvku.
5) Úprava areálu
 Fanda Macháček dobetonoval s pomocí otce sloupky na straně za spodní brankou
 Fanda Nerad má momentálně hodně zakázek, ale slíbil natáhnout pletivo co nejdříve
 Po dokončení provedeme vyúčtování rekonstrukce oplocení
 F.M. opravil omítku na kabinách a natře(l) zábradlí, konstrukce laviček, střídačky.
 Připravuje se elektrická přípojka pro ukazatel skóre, bude betonová deska a schody k ní
 Fanda M. má seznam prací, které je nutné dokončit do prvního mistráku, tj. do 24.8.
6) Fotbal - dospělí
 Losovací aktiv OFS (23.8.) – nás zastupoval Martin Novák – podařilo se zajistit taková
losovací čísla, že všechny čtyři týmy hrají shodně o víkendech doma či venku.
 5.8. poslána soupiska áčka na OFS – sestavena se zřetelem na využití domácích hráčů i pro
béčko
 Áčko se účastnilo dvou-víkendového turnaje ve Struhařově – čtvrté místo – dva zápasy
s účastníky OP. V sobotu 17.srpna hostíme Rataje a jedná se o zápase s Libží na středu
21.8. večer v Ostředku.
 Béčko začne rovnou mistrákem, kvůli dovoleným Fanda nedohodl žádný přátelák.
 E. Špalek má zájem odejít do Divišova – v řešení
 S aktivní činností znovu začal Martin Kozák, nový RP se řeší, podána přihláška do FAČR
 V řešení hostování či přestupy Petra Zikmunda z Divišova a Davida Langera z Libže
 Vstupenky a doklady o výběru vstupného připraveny
 Dohody - praní dresů (Sedlmaierová, M.Kůrková) a úklid (R. Holubková) platí i pro podzim
 Nutné najít výběrčího vstupného pro zápasy, zejména áčka – kdo ….
 Nutné zajistit podpisy prohlášení o zdravotním stavu hráčů – Marek, Fanda
 Výběr poplatků za podzim 2013 – do konce září – Jenda
 U zápasů áčka pomůže v rámci časových možností Fanda a požádá i Richarda Kotila.
 Průběžně probíhá podepisování prohlášení o zdraví (zatím 9 hráčů podepsalo) – dokončení
v nejkratším termínu zajistí Marek (áčko) a Fanda (béčko)
 Marek připraví seznamy pro výběr poplatků pro pokladníky.
 Z kauce béčka zůstalo k dnešnímu dni 2.700Kč
 Eda Špalek nakonec chce odejít hostovat do Libže. V pondělí dořeší Marek s p. Kněžíkem
7) Fotbal - mládež






Nové registrace: Filip a Jakub Birasové, Jakub Řehák, Filip Moural ml. – řeší se
Celkem máme téměř 30 více či méně aktivních dětí
Členové početnější starší přípravky (18 dětí) můžou oficiálně hrát i za starší žáky
Navázána spolupráce s SK Slavia Praha – několik dívek pojede na jejich soustředění do
Chotýšan. V budoucnu možnost vytvoření týmu dorostenek ve spolupráci s SK Slavia.
 Ve středu 7.8. – schůzka za účasti Marka, Milana, Martina, Mirka, Milana Hajného a Láďi
Tináka – řešila se organizace nové sezóny; nutnost koordinace mezi oběma týmy; výtka
ohledně způsobu svolání prvních tréninků – nutné dodržovat zavedený systém přes web a
minimálně s týdenním předstihem. V případě náhlých změn nadále přes SMSm Marek.
Týmy budou mít větší samostatnost. Vedoucím mládeže zůstává Martin Novák, který bude
fungovat i jako hlavní koordinátor.
 Podpis prohlášení o zdravotním stavu hráčů + výběr poplatků za podzim 2013 – do konce
září – Martin
 Možnost mít dorostenecký tým ve spolupráci s Vlašimí – dořeší se na jaře . Předběžně
jednáno se sekretářem p. Svobodou
 Zatím není dořešeno hostování Martina Škvora. Teplýšovice zatím nepotvrdily lístek.
 Martin zajistí výběr a podpisy prohlášení ze strany rodičů dětí.
 Marek má za úkol dotáhnout spolupráci s Vlašimí ohledně dorosteneckého týmu do
zdárného konce.
8) Dotace
 Statní dotace na organizaci sportu (Program V) – přes FAČR – máme přidělenu částku
6.177Kč (dle počtu členů k 1.březnu / 87Kč za člena FO). Opět bude vyplácena přes OFS,
ale ne nám, ale musíme dodat neuhrazenou fakturu od dodavatele a OFS ji proplatí
napřímo. Lze využít jen na sportovní potřeby, dopravu a nájem sportovišť – Jak s ní
naložíme? Něco koupíme (míče?), předplatíme si nájem umělky v Mirošovicích či
startovné ve Vlašimi na zimním turnaji? V zásobě je profinancování přes Vencu Hromase.
 Statní dotace na provoz a údržbu sportovišť (Program IV) – lze podat přímo přes okresní
pobočku České Unie Sportu (bývalé ČSTV). Můžeme získat peníze na provoz – elektřina,
benzín na sekání, drobné opravy i mzdu správce (max. 25% dotace). Dotace je do výše 60%
hodnoty zařízení. Máme problém – hřiště stále ještě není na LV obce a kabiny nemají
ocenění (odhadce se tam byl podívat už v březnu) a nejsou tedy v účetnictví obce. Řeší se
s obcí, ale vypadá to, že ani letos nebudeme moci žádat. Nezapsání na LV nás blokuje i u
jiných dotací. Marek zkusí s obcí co nejdříve vyřešit
 Krajské dotace – něco nového? Floriáni
 Marek domluví s Vlašimí vystavení faktury za pronájem UMT ve výši dotace a předá
k proplacení na OFS Benešov.
 Marek se v pondělí spojí se starostkou a požádá o urychlení procesu ocenění budovy kabin
 Krajské dotace – zatím nevyhlášena žádná výzva
9) Stolní tenis
 Jeden tým přihlášen do soutěže – bude hrát 4.třídu OP – 1.kolo by mělo být v pátek 3.10..
Snaha hrát první zápas doma. Losovací aktiv bude někdy v září.
 Odeslána soupiska – 9 hráčů – jen ti, kteří dodali potřebné podklady k registraci
 Kvůli dovoleným a pracovní vytíženosti vedoucího p. Stanovského začala oficiálně
příprava v pátek 16.8. Trénuje se dle možností individuálně.
 Pohodě se SPZV se vytvoří provozní řád ke stolům – bude se mimo oficiální tréninky členů
týmu a zápasy platit 50Kč/h/stůl.





Již je známo předběžné složení soupeřů – ve skupině budeme mít dalších 11 soupeřů
Losovací aktiv bude v pondělí 9. září
První oficiálního tréninku se účastnili jen tři hráči (Stanovský, Bouška, Škvor Marek ing.)
Marek připraví v koordinaci se SPZV řád provozu našich stolů v restauraci

10) Sokolský den 22.6.- hodnocení
 Turnaje mládeže byly až na SK Benešov hodnoceny velmi pozitivně, všem se líbilo a rádi
přijedou znovu. Atmosféru kvitovali zástupci SK Slavia Praha (všude prý holkám spíše
nadávají, u nás byla přátelská atmosféra)
 Exhibice na podporu V. Hromase – patronem byl p. Koukal – účast M. Puplit, P. Besta, J,
Svoboda
 Občerstvení týmů sponzorsky poskytla SPZV Ostředek a.s.
 Ozvučení bezplatně zapůjčil Hotel Akademie Naháč (instalace Z. Kobián)
 Moderátorem byl Filip Moural
 Odměny: Hotel Akademie Naháč, JOMA, Rádio Blaník, AVE
 Celkový výtěžek pro V.Hromase byl 12.000Kč
 Za rok bude Sokolský den v sobotu 21.6.
11) Ostatní
 Vlastní webové stránky – kontrola šablony – Marek
 Fotokniha 2012
 Náměty na nové propagační předměty?
 Náměty na akce …………..
 Fanda si bere za úkol dokončit samostatné webové stránky. Marek mu přepošle šablonu,
kterou nechal připravit Petr
 Fotoknihu nabídneme až bude nižší pořizovací cena – zatím stále 349Kč + poštovné
 Zkusíme nabídnout sokolské kšiltovky – Marek zjistí cenové relace
 Bude se na nás nějak vztahovat nový občanským zákoník – zjistí Milan
 Mirek – starší žáci potřebují druhou sadu dresů – červené jsou jim již malé – prověří zda lze
použít bývalé dorostenecké (zelenobílé či modré)
 Záležitost ohledně pískání přípravy s Ratajemi – Marek vs. L.Tinák
 Kamil – zatím se mu nepodařilo získat vyhrané sele z tomboly na plese (věnoval L.Tinák)

Zapsal: Marek Škvor
Dne: 17.8.2013

