Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
18. září 2013
Přítomni: Veronika Floriánová, Martin Novák, Mirek Lejček, Milan Škvor, Fanda Nerad, Marek Škvor
Elektronické vyjádření: Jenda Müller, Jiří Škvor
Omluveni: Kamil Krejcárek, Petr Florián
1) Informace pro členy výboru:

















Obec uhradila fakturu za elektriku o pouti ve výši 972 Kč (19.8.)
Přišla úhrada mzdových nákladů od MAVO s.r.o. ve výši 11.000Kč (4.9)
S opravou poškozeného čerpadla k zavlažování nám pomůže SPZV Ostředek
Zaplaceno startovné (150Kč) a poplatky za členy oddílu stolního tenisu 1.500Kč (28.8.)
RP pro hostování řešená těsně před startem stály 1.400Kč
FK Libež zaplatila hotově 2.500Kč za půlroční hostování E. Špalka
Dotaci na provoz a údržbu sportovišť jsme nemohli podat, protože v temínu podání nebylo
k dispozici LV ani ocenění kabin.
Agentuře Dilia uhrazen autorský poplatek za divadlo z listopadu ve výši 565,90Kč (12.9.)
Uhrazena srpnová záloha na elektřinu v kabinách ve výši 5.150Kč (9.9)
Dotace OFS – vyřešeno s FC Graffin Vlašim na pronájem UMT (9.9.)
Podána žádost o přístup k elektronickému vyřizování členství v FAČR - do budoucna prý
půjde on-line řešit i přestupy a hostování (28.8.)
Se ZŠ Chocerady domluven pronájem tělocvičny na zimní období na soboty 10-12h,
smlouvu podepíšeme až před využíváním (asi prosinec)
S Láďou Fialou se řeší sponzorský nákup nových míčů pro žáky a tréninky dospělých
Se správcem TJ podepsán nový mzdový výměr na hrubou mzdu 8.500Kč
Nákup 4 barelů s vodou do kabin za 600Kč (10.9.)
Připraven článek do obecního zpravodaje č.3

2) Hospodaření
 Nutné zkusit najít nové sponzory a trochu vylepšit zhoršující se stav financí – Hanibal,
Dvořák (osloven, zjistí možnosti a ozve se), Rekoprint s.r.o. (slíbeno 5.000Kč, máme poslat
smlouvu), Křížek (letos ne, postižen povodní), Smělý, koho dalšího zkusit?
 2.září provedena změna přístupových práv k účtu – zrušen přístup L.Styblíkové a zřízen
Veronice. K internetbankingu má kvůli úsporám nákladů přístup jen Marek.
 Předání účetnictví – bude provedeno po domluvě Lucky a Veroniky na schůzi
Lucka se před schůzí omluvila, k předání účetnictví nedošlo. Veronika domluví nový termín,
co nejdříve. Dana Beranová urguje doklady za první půlrok.
Fanda zkusí oslovit TECHO.
3) Členská základna
 Žádost o přijetí do TJ – Jakub Uršic (r.2007), Zuzana Vernerová (r.2000) – fotbalový oddíl
 Marek připravil a předal Mirkovi seznam pro výběr členských příspěvků TJ za rok 2013 –
stav - Mirek ?
Obě žádosti o členství jednomyslně přijaty.
Aktuální stav členské základny: 153 členů ( z toho 53 do 18let)
Mirek zatím nezačal, ale v brzké době začne.
4) Úprava areálu
 Fanda Macháček polevil ze své aktivity, stále nedokončený úkoly, které měly být hotové do
prvního zápasu

 Nutné provézt vyúčtování oplocení, abychom mohli fakturu použít pro vyúčtování obecní
dotace
Fanda Nerad st. předložil vyúčtování – celkové náklady po započtení příspěvku pana Jelínka ve
výši 10.000Kč jsou 47.160 Kč + DPH. Zálohově zaplaceno 52.000Kč. Vícenáklady (Fanda
Sedlmaier neprovedl slíbené broušení a nátěry, přestože mu byl tento úkol uložen) činí 5.700Kč +
DPH
5) Prohlášení o zdravotním stavu a výběr půlsezónních příspěvků u fotbalistů
 Info o stavu výběru – Jenda, Fanda a Martin
 Zdravotní prohlášení – áčko kompletní, béčko – chybí pár jedinců, mládež - info Martin
U áčka nezaplatil jen M.Kodad. Béčko zatím uhrazeno jen „vybráno“ u lidí s kaucí. U dětí chybí
ještě od dost dětí. Nutné dokončit do konce září!
6) Fotbal
 Nové registrace: David a Michal Krosnářové (hotové), Michal Šimáček, Jakub Uršic a
Zuzana Vernerová (v řešení), Filip Moural ml. (nedodána fotka a přestupní lístek)
 Dořešeno hostování Martina Škvora do žáků z Teplýšovic (do 30.6.2015)
 Nepodařený začátek podzimu, pouze béčku se daří
 Jirka Žerava požádal o uvolnění do Chocerad, po dohodě s trenéry žáků udělen souhlas na
hostování do konce podzimu – ztrácíme patrně našeho nejlepšího mládežnického fotbalistu
 Na pátek 13.9. svolán nábor nových fotbalistů – jeden přírůstek Jakub Uršic
7) Suvenýry
 Poptána kšiltovka – cenově nejlepší stávající dodavatel polokošil firma Korus – na fotbale
7. září vybrána kvalitnější červená čepice – jedna velikost – návrh prodejní ceny 250Kč ,
kolik kusů koupíme? Návrh 40ks
 S čepicemi se budou doobjednávat polokošile – zatím 4 zájemci + návrh věnovat jednu
Zdeňkovi a Milanovi Kobiánovým za nezištnou pomoc při problémech se zavlažováním
během léta.
 Fotokniha – aktuální nákupní cena – Veronika
Prodejní cena schválena. Objednáme 40ks čepic + 10 polokošilí (ještě se čeká na vyjádření žáků,
zda nebudou chtít).
U fotoknih zatím nákupní cena stále vysoká.
8) ČASPV
 Návrh na přerušení činnosti oddílu Sportu pro všechny, protože přes rok nevyvíjí žádnou
činnost. Nepodařilo se najít náhradu za cvičitelky Veroniku a Janu Krejcárkovou
 Ročně platíme na okres několik stovek poplatků a zpět dostáváme dotaci v řádu desítek
korun. Veronika i Jana souhlasí s přerušením činnosti
 Zrušíme nebo nezkusíme ještě třeba v Zpravodaji oslovit maminky, zda by se toho někdo
neujal, malých dětí tu je stále dost?
Přerušíme činnost. Marek oznámí na okresní sekci SPV.
9) Stolní tenis
 Změna na postu vedoucího týmu – vedoucí (a pokladníkem) se stala Jana Krejcárková, Petr
Stanovský se stal týmovým kapitánem a trenérem
 Uhrazeno startovné a poplatky za hráče na soupisce (200Kč/hráč). Pokladník tyto poplatky
vybere od hráčů o odvede do pokladny TJ
 Losovací aktiv OSST – 9. září – náš tým zařazen do OP-IV
 Sezóna začíná v pátek 11.října domácím zápasem proti Slavoji Čerčany C (na jejich
soupisce je i Antonín Panenky – mistr Evropy 1976)
 Jana řeší náhradní prostory pro zápasy v případě kolize s akcemi v hospodě
 Provozní řád stolů předán zástupci SPZV Michalovi Škvorovi k vyvěšení do hospody

10) Znovuvysvěcení kaple a požehnání obecního praporu – 6.10.
 Obec a p. Pecha nás požádali o pomoc s přípravami a organizací oslav
 Probíhají pravidelné schůzky obce a zástupců spolků
 TJ zajistila přes Rádio Blaník skákací stan pro děti (cena 3.000Kč – hradí obec) a půjčí
lavice a stoly
 Přislíbili jsme pomoc s přípravami v neděli 6.10. od 8h do ca. 10h (ca. 6-10lidí)
 Účast áčkařů zajistí Milan
 Účast béčkařů zajistí Fanda
Zapojíme se do nedělní brigády. Mirek slíbil pomoc i během (stánek s občerstvením)
11) Ostatní
 Vlastní webové stránky – Fanda
Fanda řeší. Milan zjistí možnost získat dotace na vytvoření webových stránek.
 Při kontrole katastrálních map po provedené digitalizaci na OÚ zjištěno, že kabiny, tribuna
a okolní zázemí se nacházejí na pozemku č. 755/22, který není zahrnut v platné nájemní
smlouvě s obcí. Po dohodě se starostkou podána na OÚ žádost o doplnění, musí to schválit
zastupitelstvo – Marek
 Krajské dotace – Floriáni
Zatím stále žádné výzvy.
 Divadlo – 2.listopadu – čekáme na potvrzení ochotníků z Kamenného Přívozu – Marek
Spolek OKAP Kamenný Přívoz kvůli odchodu jednoho herce odřekl. Místo nich zahrají ochotníci
ze spolku Chodidlo Bystřice – cena 3.000Kč. Při menším počtu diváků sleví.
 Dresy pro starší žáky – Mirek prověřil, že zelenobílé s logem Mazva vyhovují
 Nový občanský zákoník a naše TJ – Milan (Věrka)
 Úklid po zápasech béčka – viz nedostatky po posledním zápase – neodpojený proud,
neuklizený praporek, nezamčený kumbál, atd.
Od dalšího zápasu budou zástupci béčka důkladněji kontrolovat. Marek s nimi projde, co je vše
potřeba. Béčko, jako poslední tým hrající o víkendu má za úkol vše poklidit, zamknout, vypnout,
protože další zápas je obvykle až za 14dní. Marek přidělá klíče od WC (pro kolibu, Fandu a jeden
bude viset v kanceláři/rozhlasu)
18. září 2013
Zapsal: Marek Škvor

