Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
19. dubna 2013
Přítomni: Milan Škvor, Petr Florián, Lucie Styblíková, Marek Škvor, Martin Novák, Jan Müller
Elektronické vyjádření: Kamil Krejcárek
Omluveni: Veronika Floriánová, František Nerad, Mirek Lejček
Hosté: Bohuslav Slabý, Tomáš Sadílek, Lukáš Uršic
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzoři: Jelínek Interiér – příslib 10.000Kč jako příspěvek na oplocení
 Oddíl stolního tenisu se stal členem ČAST (18.3.)
 Nákup barelů vody pro výdejním do kabin ve výši 665Kč (18.3.)
 Na OTS odeslány výkazy za hospodaření za rok 2013 (19.3)
 Uhrazen nedoplatek na daních z dohod o provedení práce ve výši 307Kč
 Podáno daňové přiznání za rok 2012 – poštou (26.3.)
 Uhrazena fa. firmě BEDAN – účto za zpracování účetnictví v r. 2012 ve výši 1.210Kč
 Nákup latexu na jaro přes Petra Kuklu -2.252Kč (29.3.)
 Vyplaceno cestovné B. Slabému za březen ve výši 760 Kč (31.3.)
 Firma MAVO proplatila převodem na účet mzdové náklady na zaměstnance – 10.988 (2.4.)
 Obec poslala na účet dotaci na rok 2013 ve výši 45.000Kč (2.4.)
 Fandovi Neradovi poslána na účet záloha ve výši 52.000Kč na oplocení (2.4.)
 Poplatky za výměnu RP – 550 Kč (5.4.)
 Smlouva ČSTV s OSA prodloužena i na rok 2013 – netýká se zábav
 Žádost o dotaci v rámci programu „Zelený trávník 2013“ neuspěla, VV KFS doporučil za
Benešovsko žádost z Poříčí n/S.
 Startovné za turnaje přípravky (1.000 Kč Ratměřice 24.3. + 500 Kč Vlašim 7.4.)
 Hala ZŠ Sázava rezervována na 18.ledna 2014 pro turnaj mládeže
 Poplatky FAČR za rok 2013 vybrány od všech funkcionářů a našich hráčů na hostování
(2.700Kč – 13 x 200Kč + 1 x 100Kč)
 Objednána druhá sada met a kuželů (929Kč)
 Elektronicky mimo schůzi schválen provozní řád pro víceúčelový kurt
2) Hospodaření
 Výsledky hospodaření za rok 2012 : ztráta 13 tis.Kč (sportovní nedaněná činnost – 72
tis.Kč; vedlejší daněná činnost + 59 tis. Kč)
 Doklady za 1.kvartál 2013
Hospodářské výsledky zveřejníme na webu.
Marek předá doklady za 1.čtvrtletí 2013 Lucce do konce dubna.
Kontrolní komise se následně s Luckou domluví na kontrole dokladů.
3) Členská základna
 Mirek předal seznam o výběru členských příspěvků Markovi
 Příspěvek ve výši 100Kč neuhradili: Bouček, Kamišová, Kančijové V. a R., Kozák, Mikel,
Müller Josef, Nerad Miloslav, Ptačovský, Sládek Milan, Smrkovští O. a F., Šmerha, Zima
J. st. - (oranžově označení členové nezaplatili 2 roky po sobě)
 Členství zrušila Renata Lokajíčková
 Žádost o přijetí do TJ – Petr Styblík
Členům, kteří nezaplatili 2 roky po sobě, bude členství k 30.4. zrušeno.
U členů B týmu V.Kančije, O. Smrkovského a J.Ptačovského zkusí Fanda zajistit úhradu.
Petr Styblík přijat jednomyslně členem naší TJ – oddíl stolního tenisu

4) Smlouva o výpůjčce techniky s obcí
 Návrh smlouvy ze strany obce přišel v pondělí 15.4. – vyjádření k návrhu
 Přislíbeno, že traktůrek/sekačka bude funkční před dalším domácím fotbalem
 Nutné nechat podepsat F.Sedlmaiera dohodu o hmotné odpovědnosti
 Výhledově řešit vlastní sekačku – ano / ne
Návrh odsouhlasen s doplněním o řešení oprav a výbor pověřuje Marka k podpisu.
Primárně nebude shánět vlastní sekačku-traktor. Petr Florián prověří možnosti získání s dotací na
dalšího pracovníka.
5) Investice – pořízení stolu na stolní tenis
 V pátek 12.4. dohodnuto hraní a trénování na sále restaurace se zástupcem provozovatele
Michalem Škvorem
 Provozovatel pořídí do sálu jeden stůl a dá nám ho k dispozici
 Musíme koupit druhý – model Butterfly Korbel roller – usmlouval jsem slevu, takže vyjde
5.500Kč + 200Kč dopravné – (Hotel Akademie Naháč slíbil přispět částkou 2.500Kč),
takže se jedná o částku 3.200Kč) - hlasování o investici
Nákup druhého stolu jednomyslně schválen
6) Rekonstrukce oplocení hřiště
 Fanda Sedlmaier s Mirkem dokončili pokácení lísek (30.3.)
 SPZV zajistilo likvidaci větví - poděkování
 Ota Šimáček pokácel stromy – náklady 1.000Kč
 Poděkování F.Neradovi st. za beplatnou opravu stojanu na ukazatel skóre
 Materiál nakoupen, kolíky připraveny a natřeny
 SPZV poskytne traktor na vrtání děr pro kolíky a odvoz starého oplocení
 Betonárka Škvor zdarma dodá beton na betonování kolíků
 Ve středu 17.4. v 18h byla schůzka na hřišti se starostkou – za TJ Petr, Milan a Marek –
obec zajistí odstranění kořenů po lísce v rohu a pařezu břízy za spodní brankou + odstraní
se zábradlí až k síti za brankou; srovná se terén a vyrvou se kolíky po starém oplocení
(realizace Tomáš Havel).
 Domluven Pepík Šimonič jako pomoc Fandovi při betonování – dohoda o provedení práce
 Termín brigády pro natažení pletiva?
Práce na oplocení mají skluz a termín dokončení před zápasem 27.4. ohrožen.
Marek promluví s Fandou Sedlmaierem, aby s pracemi neotálel.
7) Zprovoznění kabin a areálu po zimě
 Poděkování Zdeňkovi Kobiánovi za pomoc se zprovozněním vody
 Pochvala Fandovi Sedlmaierovi za vzorné plnění úkolů při zprovoznění areálu po zimě a
předzápasovou přípravu
 SPZV zajistilo opravu vedení vody z kabin do koliby – nový kohout a napojení
8) Pouť – 18.5.2013
 Na zábavu potvrzena kapela CODA za 6.600Kč + 1.000 Kč na občerstvení
 Cena vstupného – ponecháme 100Kč nebo zvýšíme?
 Turnaj přípravky od 9h – domluveni sudí Černý a Tiňák; nutné zajistit druhé branky
 Utkání starých pánů od 16h proti Kozmicím + pro všechny aktéry zajištěn guláš v hospodě
 Obec uspořádá od 12h na kurtě turnaj ve volejbale
Vstupné ponecháme na výši 100Kč.
Marek zkusí zajistit branky pro turnaj přípravek od SK Chocerady.
Pro staré pány rezervován salónek od ca. 18h.

9) Ostatní
 Vlastní webové stránky – stav? Petr Florián
Stále se na něm pracuje. Petr do příští schůze zjistí termín dokončení – předložení grafiky.
 Krajské dotace – aktuální stav výzev? Floriánovi
Zatím nejsou nové výzvy k podávání žádostí.
 Oranžové hřiště – Petr Florián (Jenda Müller)
Kontakt Jendy není na takové pozici, aby pomohl. Nebude se o to snažit.
 Fotokniha 2012
Veronika bude nadále sledovat slevovou akci.
 Z přiobjednaných polokošilí prodáno 9ks, 1 věnován p. Jelínkovi, zbývá 5 kusů (3 x M a 2
x L) – ještě dva nutné prodat, abychom byli v plusu
Tomáš Sadílek si objednal 1 x L.
 Soupeř áčka pro sokolský den v sobotu 22. června - Kdo zajistí?
Petr Florián spolu s B. Slabým zkusí zajistit soupeře přes Vencu Hromase.
Zajistíme hudbu od. ca.16h - Petr Florián osloví známého do Plzně, zjistí cenu a možnosti.






Uhradit nájem a vrátit klíče od tělocvičny ZŠ Chocerady – 9,5h x 70Kč = 665 Kč - Marek
Nutné podepsat hmotnou odpovědnost zaměstance – Marek
Akce Vyčištěno 2013 - 20.4.
Den matek – cvičení sokolských dětí – nepodařilo se dát dohromady
Nutné řešit stav systému zavlažování hřiště – Milan

Sponzorsky nám je poskytne pan Vladimír Nerad – Elektroslužby. Zajistil Milan.
 Svatební dar Eda Špalek
Pořídíme poukaz IKEA nebo KIKA v částce 500Kč – zajistí Jenda. Předáme před domácím
utkání s Týncem 27.4.
Dne 19.4.2013 zapsal Marek Škvor

