Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
12. ledna 2013
Přítomni: Novák Martin, Škvor Marek, Krejcárek Kamil, Nerad František, Styblíková Lucie, Müller Jan,
Škvor Milan, Lejček Mirek
Elektronické vyjádření: Floriánovi Veronika a Petr
Hosté: Hajný Milan, Budka Václav, Sedlmaier František, Škvor Jiří
1) Informace pro členy výboru:












Sponzoři: Marek Škvor – 3.000Kč; příslib od firmy VELTEKO
Vyplacena listopadová mzda F. Sedlmaierovi – celkové náklady 10.988 Kč - 19.12.
Veronika podala žádost o proplacení výdajů na listopadovou mzdu z dotace EU
Odeslány výkazy za rok 2012 na ČASPV – 20.12.
Pomůcky na cvičení dětí uklizeny do kabin
Mimořádná dotace OFS na mládež ve výši 4.000Kč – 6.12.
Na startovném za Silvestrovský pinčes vybráno 1.700Kč – 30.12.
Zakoupen věnec pro zemřelého člena Pavla Štěcha (772Kč) – 31.12.
Odeslány výkazy o členské základně a paspartech zařízení na OTS Benešov – 5.1.
V. Floriánová a J.Krejcárková uhradily do pokladny členský poplatek ČASPV 100Kč/os.
Ostředecká lyže 2013 odložena

2) Hospodaření
 Kontrola dokladů z období 12.11. – 31.12. (nová a stará RK)
Byla provedena kontrola zbylých dokladů do konce r. 2012 – společně starou a novou revizní komisí.
Nebyly zjištěny závady. Fyzický stav pokladny souhlasí.
Lucka předá doklady Daně Beranové k provedení účetní závěrky za rok 2012
3) Členská základna





Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2012 – nezaplatilo 17 členů
O zrušení členství k 1.1.2013 požádali Jakub Šimáček a Jiří Franěk, Pavel Štěch zemřel
K 31.12.2012 – 156 členů, z toho 49 do 18 let
Členové, kteří nezaplatili dvakrát po sobě – Bouček, Kančij V. Kančij R., Kozák, Mikel,
Müller J., Ptačovský, Smrkovský F., Smrkovský O. . Dle schválených pravidel bychom je
měli vyloučit z řad naší TJ.
 Neprodloužíme ještě výběr a tím umožníme dlužníkům zaplatit?
 Co s členy, kteří zaplatili za r. 2012, ale dluží za rok 2011? Odpustit?
Mirek bude pokračovat s výběrem členských příspěvků do poloviny dubna.
Kdo zaplatí v nově stanoveném termínu, tomu bude odpuštěn členský příspěvek za rok 2011.

4) Fotbal








Plán zimní přípravy - Milan, Petr
Posily do kádru áčka - Milan
Dohodnout s SK Mirošovicemi placení za využívání umělky pro středeční tréninky
Turnaje a příprava mládeže - Marek
Zapojení B. Slabého do tréninků mládeže
Termínová listina OFS Benešov – jaro 2013
Rozdělení OP ml. přípravek do skupin na jaro – hrajeme ve finálové skupině s Vlašimí,
Meznem, Pecerady a Poříčím

Plán zimní přípravy bude v brzké době vyvěšen na webu – Milan jej dokončuje
První oficiální trénink v sobotu 26.1. v Ostředku, poté cyklus středa (Mirošovice) a zápas ZT ve Vlašimi.
Příprava otevřena pro všechny hráče.
Béčko si domlouvá 2 přáteláky před sezónou - 24.3. doma, 31.3. venku, aby to ladilo se zápasy áčka
Posily v jednání : Kuželka, Tusjak z Chocerad; Petr a Hauzr ze Struhařova (za Ondru Hanibala)
Marek přes Berryho dořeší cenu a souhrnnou platbu za umělku v Mirošovicích
Mládež – nutné aby na každé utkání byli dva trenéři; do trénování se zapojí jako pomoc Bohouš Slabý
V rámci finálové skupiny OP budeme pořádat turnaj o pouti v sobotu 18. května
5) Prodloužení členství v FAČR a výměna registraček





Aktualizovat a obnovit členství pro r. 2013 – viz seznam
Provézt souhrnnou úhradu do 28.2.2013 na účet FAČR (VS se získá přes web)
V pondělí 7. ledna F. Sedlmaier odvezl fotky a staré RP do Prahy
Fotky z aktivních fotbalistů nedodali – Škvor Martin z přípravky + V. a R. Kančijové,
Ptačovský, Sadílek T. z béčka
 Naskenované foto nebylo uznáno a vráceny RP u hráčů : Mikel, Šmerha, Novák, Štěch R.,
Bouček, Sadílek T., Kančij R., Kančij V., Ptačovský
 Nové RP budou k vyzvednutí 21.ledna. Do konce února lze dodat zbylé fotky k bezplatné
výměně – zajistí Fanda N.
O prodloužení členství v FAČR požádali naši hráči na hostování – Jedlička, Zima (oba již uhradili 200Kč)
a Hanibal.
V 1. kroku provedeme obnovu členství jen těm, kdo dodali fotku. Marek vygeneruje podklad pro platbu na
stránkách FAČR a Lucka provede úhradu. Do konce února pak případně doplatíme za další stávající členy,
kteří dodají foto na výměnu RP.
Do konce února je šance ještě provést výměnu RP u těch, co nedodali fotku – do příští schůze vyřeší
Fanda N.
Nutné zajistit, aby si členství obnovili i hráči, kteří jsou u nás na hostování (Kukla, Podroužek, Kofroň) –
pohlídají Milan a Fanda N.
6) Silvestrovský pinčes 2012 –30.12.2012
 Vydařená akce, kvalita stoupla
 31 mužů a 3 ženy
 Kamil poskytl tranzita na převoz stolů
 Šampaňské věnovala SPZV, ostatní drobnosti zajistila Lucka
 Poděkování všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli
Pro příští ročník zvážíme, zda to nebude turnaj jen pro domácí.

7) Stolní tenis
 2 stoly umístěny po turnaji do posilovny, třetí je ve skladu u hřiště
 Nutné svolat brigádu na úklid
 V řešení je úprava pódia na sále hospody pro uklizení stolů, čímž by se mohlo hrát na sále.
8) Setkání spolků – pátek 4.1.
 Za nás Marek a Mirek, dále Dana Beranová za CPV, Petr Sadílek a Petr Malina za SDH
 Kolize pouze u termínu výroční VH (7.12.) – vyhověno žádosti CPV na uvolnění termínu
pro Mikulášskou besídku, naše bude 14.12. nebo po skončení fotbalu?
 Přislíbeno zapojení do akce Vyčištěno (asi 20.4.)
 D.Beranová požádala o „půjčení“ dětí pro nácvik tanečku na oslavu Dne matek (květen)
Termín výroční VH bude sobota 14. prosince.
Rozsah zapojení do Vyčištěno dle losu fotbalu
9) Nájemní smlouva na sportoviště
 Dle informací získaných 7.1. je již smlouva hotová a na kontrole u právníka
 Obec vyvěsila záměr o pronájmu na úřední desku – zájemci o pozemky hřiště, kurt a
kabiny můžou podávat nabídky
 Smlouva bude na 15 let a bez kurtu
Panika vyvolaná na facebooku byla planým poplachem. Obec bude postupovat nejen dle nabídnuté cena,
ale také z hlediska veřejného zájmu. Uvidíme, jaké nám předloží smluvní podmínky.
Nájemné bude 1 Kč za rok
10) Info z ČSTV
 Nová úrazová pojistka pro rok 2013 (nyní s Pojišťovnou VZP) – platí pro všechny platné
členy naší TJ
 Prodloužena smlouva s OSA
 Prodloužena pojistka odpovědnosti pro trenéry a cvičitele
11) Sokolský ples – 2.3.2013
 Tombola + sponzoři
 Vstupenky
 VIP pro sponzory
Každý má úkol oslovovat potenciální dárce do tomboly (věcné i finanční příspěvky). O oslovených se
budeme navzájem informovat, abychom se neptali vícekrát.
Opět nakoupíme hlavní taháky – sportovní tématika do tomboly s limitem 10.000Kč.
Termín přípravy tomboly stanovíme na příští schůzi. Agendu s tombolou si vezme místo Veroniky na
starosti Fanda Sedlmaier.
Marek připraví vstupenky a plakát – Lucka vytiskne
Předprodej zahájíme počátkem února.

12) Ostatní
 Taneční zábava Ostředecký fotbalista roku 2012
 Uzavřít smlouvu o obecní dotaci - Marek
 Provoz „koliby“ – prodloužení pronájmu – domluvit se SPZV - Marek
Domluveno
 Prozkoumat úspory za elektřinu u jiných dodavatelů – Kamil
Nevyplatí se to
 Krajské dotace pro rok 2013 (vybavení oddílu stolního tenisu) – Floriánovi
 Žádost paní Sedlmaierové o zvýšení odměny za jedno praní na 250Kč
Schváleno
 Divadlo – Choceradští v listopadu nemůžou, nejpozději by hráli počátkem dubna
Oslovíme někoho jiného
 Dohody o provedení práce – praní dresů + úklid kabin
Podepsáno s paní Kůrkovou (praní dresů mládež) a Holubkovou (úklid kabin)
 Pokácení stromů a prořez lísek a stromů – s obcí domluví F. Sedlmaier (celkem 9 stromů
chceme pokácet, další ořezat)
 Zaměstnanec F. Sedlmaier – vykonaná práce za prosince
 Nabídneme k prodeji Fotoknihu 2012?
Pokud bude rozumná cena, tak ano.
 Nakoupit polokošile k prodeji na plese – Marek
 Hnojivo pro hřiště – domluvit se SPZV - Marek
 Volební valná hromada OFS Benešov – 14.2.2013
Delegován Marek, který podá kandidaturu na člena VV
 Oplocení hřiště
Uděláme formou brigády – využijeme Fandu Sedlmaiera
Začneme části k bytovkám
Fanda N. zjistí možnosti materiálu
Sepsal: Marek Škvor

