Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
17. listopadu 2013
Přítomni: Kamil Krejcárek, Petr Florián, Mirek Lejček, Jan Müller, Marek Škvor
Elektronické vyjádření: Milan Škvor, Jiří Škvor
Omluveni: Veronika Floriánová, Martin Novák, František Nerad
1) Informace pro členy výboru:
 Přišla úhrada mzdových nákladů od MAVO s.r.o. ve výši 11.000Kč (17.10.)
 Zazimováno čerpadlo z rybníka – F.Macháček + Z.Kobián (20.10.)
 Podána žádost o obecní dotaci na rok 2014 ve výši 50.000Kč (21.10.)
 Vyúčtování elektřiny – vratka 5.364Kč připsána na účet (31.10.)
 Nová výše čtvrtletní zálohy je 3.700Kč (dosud 5.100Kč). První záloha zaplacena 31.10.
 Divadelní představení Má dáti-dal (2.11.) – 79 diváků (vloni 67, předloni 53) – tržba
5.641Kč, za představení jsme zaplatili 3.000Kč.
 Michal Kodad uhradil do pokladny pokutu OFS za vyloučení ve výši 100Kč (9.11.)
 Vyplaceno cestovné B.Slabému za říjen ve výši 2.070Kč (9.11.)
 Uklizeny míče a PC z kabiny – Marek + Martin (10.11.)
 Rozlučka dětí se sezónou - 30 dětí – zmrzlinové poháry v hodnotě 1230Kč věnovala SPZV
Ostředek a.s., TJ platila jen 30 malinovek za 360Kč (10.11.)
 Na úterky mezi 19-21h zajištěna UMT v Mirošovicích – TJ začne hradit s počátkem zimní
přípravy
 Prodáno 30 čepic a 5 polokošil – tržba 9.000Kč
2) Ekonomika
 Provedena kontrola dokladů za leden až září, stavu pokladny a bankovního účtu k 30.září
(18.10.) a následně předány doklady Daně Beranové ke zpracování
 Otevřen nový účet – speciální nabídka pro neziskovky u Poštovní spořitelny – číslo:
262219846/0300. Dispoziční práva předseda a hospodářka. Dostali jsme poukázku na
benzín za 300Kč. Stávající účet u České spořitelny bude zrušen, až přijde poslední dotace
od MAVO s.r.o.
 Hospodářce předány doklady za říjen (11.11.)
 Pro hospodářku zhotoveno nové razítko TJ (označení -2-). Předáno 11.11.
 Provedení kontroly dokladů za říjen, stavu pokladny a účtů - RK
Kontrola vzhledem k onemocnění Martina bude dokončena v průběhu příštího týdne.
3) Příprava výroční VH – sobota 14.12.
 Od kolika hodin dáme začátek (vloni byla od 17h) - ????
 Plakáty (jen Ostředek a Mžížovice)
 Pozvánky po vsi
 Pozvání VIP
 Jednotlivé zprávy – roční zpráva o činnosti
- fotbal – A, B, mládež
- stolní tenis
- hospodaření
- kontrolní komise
 Občerstvení pro účastníky – guláš? Počet?
 Oslavenci- víno, osobní pozvání
 Budeme promítat fotky jako vloni?
 Lístky pro hlasování
 Prezenční listina
 Harmonika
 Přehled hospodaření – k 31.10. nebo 30.11. ( doklady chce Dana do 6.12.)

Začátek schůze bude od 17h. Na 18h pozveme harmoniku.
Plakáty – připraví Marek, tisk Milan?
Pozvánky po vsi – připraví Marek, roznos Mirek + děti
Pozvánky VIP a oslavenců – Marek
Zprávy – roční o činnosti – Marek
- fotbal A- Petr, B – Fanda, mládež – Martin, Mirek
- stolní tenis – Petr Stanovský nebo Jana Krejcárková
- hospodaření – Veronika nebo Marek
- kontrolní komise – Jenda
Objednáme 35-40 gulášů – Marek domluví se SPZV
Víno a dárková taštička pro oslavence – náklady 958Kč
Petr vezme projektor, Marek připraví USB s fotkami z letošního roku
Lístky a prezenční listinu připraví Veronika
Zkusíme zvládnout i doklady za listopad
4) Provoz koliby v roce 2014
 Vybavení koliby – pípa + chlazení, lednice (stávající nefunguje)
 Obsluha - Marcela Kůrková chce pokračovat i s námi – výše a způsob stanovení odměny?
 Režim provozu + zásobování (rozsah nabídky) + kalkulace cen – Milan slíbil pomoc
 Nabídka Staropramenu – musíme alespoň rok točit, aby nám nechali zařízení
 Nabídka Velkopopovický kozel – poskytnou zařízení, sklenice, dají novou reklamu, podpoří
anketu Ostředecký fotbalista roku
Dáme fixní hodinovou mzdu s časovým omezením provozu po zápase dle počtu hostů
Budeme točit Velkopopovického Kozla – podmínky dořeší Marek
Detaily provozu budeme řešit na dalších schůzích.
Nutné vyměnit zámek.
5) Akce 2014
 Ostředecká lyže – 11.1.
 Halový turnaj pro přípravku v Sázavě – 18.1.
 Sokolský ples – 1.3.
 Pouťová zábava se skupinou Čejka Band – 17.5.
 Sokolský den – 21.6.
 Nohejbalový turnaj – 12.7.
 Divadlo – 1./8.11. (dohodnout se s Vodslivy, aby se nekrylo se zábavou?)
 Výroční VH – 6.12.
 Silvestrovský pinčes - 27.12.
 Jiné, nové akce? Turnaj dospělých v létě? Nevyužijeme kolibu na nějakou letní akci za
účelem naplnění kasy?
Lyži, pokud bude sníh, uděláme střídmou.
Divadlo domluvíme na 8. listopadu, aby nebyla kolize se zábavou ve Vodslivech.
V létě něco zkusíme, pokud vyřešíme letní parket
6) Fotbal
 Zajistit dostatečný počet fotbalistů pro oba týmy pro důstojné dohrání jarní část (hostování
prodlouží J. Kuželka, M.Kodad už hrát nechce, návrat slíbil O. Hanibal, co E. Špalek? ),
Kozmice (Kapal, Bára, Mikel, Eichler, Daněk, Kančij)?
 Plán zimní přípravy, soustředění, ZT Vlašim
 Halové turnaje pro mládež – Štěpánovský pohár – přípravka (15.12.), Ostředecký pohár pro
přípravku (18.1.), Sázavský pohár pro žáky (1.2.)
 Pronájem haly ZŠ Chocerady pro tréninky dětí
 Záměr vytvořit mladší přípravku s cílem přihlásit ji od podzimu do OP – budeme mít ca. 13
hráčů a hráček ročníků 2006-07. Lukáš Uršic slíbil, že by si je vzal na starost.

7) Ukončení pracovního poměru správce
 K 30.říijnu skončil pracovní poměr správce
 Administrativu související s ukončením zařizuje Dana + Veronika
 Hodnocení efektu – přínos pro TJ, odvedená práce
 Jak zajistit činnosti správce pro rok 2014?
Hodnocení spíše negativní. Je to starost navíc, pořád někoho hlídat, zda udělal, co měl.
Fandovi jsme prodloužili smlouvu o den, aby nepřišel o podporu v nezaměstnanosti. Vícenáklady
498Kč by měl darovat zpět do pokladny TJ.
8) Ostatní
 Vlastní webové stránky – Fanda
 Nájem části č. 755/22 – obec vyvěsila záměr na úřední desku - Marek
 Žádost o krajskou dotaci v přípravě – Petr + Marek
Elektronicky podána 15.11.
 Nový občanský zákoník a naše TJ – Milan (Věrka)
 Výběr členských příspěvků za rok 2013 – aktuální stav – Mirek
Vybráno zhruba od 30-40 členů. Mirek chce dokončit během listopadu.
 Ostředecký fotbalista roku 2014 – vyhlášení ankety
 PF 2014 – návrh, tisk
Připraví Veronika
 Silvestrovský pinčes 2013 – 28.12.
Jen pro členy TJ a obyvatele Ostředka a osad Třemošnice, Mžížovice, Bělčice + Vodslivy,
Kozmice, Čakov.
 SYCOREX CUP 2014 pro starší přípravku 18.1.
 Sokolský ples 2014 (1.3.) – alternativy místa konání
Ples bude jen v Ostředku, v případě, že nebude v provozu hospoda, jinde ho dělat nebudeme
 Stolní tenis – náhradní hrací místnost, pořízení 3.stolu
Schváleno, ale počkáme, až se vyřeší herní prostory po konci roku
 Výplaty za dohody o provedení práce – praní dresů, úklid kabin
 Navýšení odměn rozhodčím od 1.7.2014 – HR 400Kč, AR 250Kč
Zapsal: 17.11.2013
Marek Škvor

