Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
9. února 2014
Přítomni: M.Lejček, P.Florián, K.Krejcárek, Ma.Škvor, J.Škvor, J.Müller, M.Novák
Hosté: L. Fiala, J. Šilhavý
Omluveni: L. Styblíková, F. Nerad, Mi. Škvor
1) Informace pro členy výboru:
 Útrata na valné hromadě 2.970Kč za guláše a 500Kč za harmonikáře (14.12.)
 Silvestrovský pinčes – na startovném vybráno 2.290Kč + 103Kč dobrovolné vstupné.
Hudební produkce stála 2.300Kč (29.12.)
 Sponzorský dar od ing. Marka Škvora 2000Kč – na účet (30.12.)
 Sponzorský dar od VELTEKO CZ s.r.o. ve výši 2000kč hotově (13.1.)
 Úhrada členských poplatků FAČR na rok 2014 ve výši 11.000Kč (6.1.)
 Podepsán dodatek nájemní smlouvy s obcí na část pozemku č. 755/22 (kolem kabin) a
smlouva na vázanou dotaci z obecního rozpočtu pro rok 2014 ve výši 31.000Kč (6.1.)
 Úhrada poplatků OFS za podzim 2013, včetně pokuty za nesehrání zápasu v T.Štěpánově,
ve výši 2.400Kč (7.1.)
 Úhrada zálohy na elektřinu v kabinách ve výši 3.700Kč (7.1.)
 Výsledky ankety Ostředecký fotbalista roku 2013 dány na web, poháry objednány (7.1.)
 Pro listopadové představení (8.11) domluven spolek Zornice Maršovice (8.1.)
 Úhrada startovného na ZT ve Vlašimi – 6.177Kč z dotace + 2.573Kč převodem (8.1.)
 Ostředecká lyže 2014 zrušena pro nedostatek sněhu (11.1.)
 Podepsána nájemní smlouva se ZŠ Chocerady o využití tělocvičny – děti v sobotu 10-12h
zdarma, dospělí ve středu 19-21h za 150Kč /h.
 Poštovní spořitelna nám připíše na účet 500Kč, pokud bude náš účet aktivní po dobu 6
měsíců od jeho založení
 Mládež se zúčastnila na halových turnajů (přípravka –Stříbrnoskalický (11.1.) a Sázavský
(25.1.) – startovné 2.300Kč
 Dne 4.2. uhrazena záloha 8.500Kč na soustředění fotbalistů, po soustředění bude vrácena
K.Krejcárkem do pokladny
 Sponzorský příspěvek na ples – Sdružení sluníčko s.r.o. – 1.000Kč (8.2.)
 Doprodány poslední 3 polokošile
2) Hospodaření
 Chybí poslední výpis zrušeného účtu u ČS - nutné sehnat kvůli uzavření účetnictví
 Kontrola dokladů za prosinec 2013 (předány Veronice 14.1.) + následné předání D.
Beranové (Veronika + RK)
 Efekt změny účtu na výše bankovních poplatků je znát, za dva měsíce jsme platili 55Kč,
což se nedá s ČS srovnat
Provedena kontrola dokladů za prosinec 2013 RK – pokladna v pořádku; bankovní účet – nutné
doplnit doklady ke 2 příchozím platbám. Hospodářka pošle RK emailem.
3) Členská základna
 Žádost o přijetí nových členů – Juraj Žydyk (r. 1971), Roman Žydyk (r. 1996), oba do
oddílu stolního tenisu - hlasování
 Stav členské základny k 31.12.2013 – 140 členů (75 fotbal, 9 stolní tenis, 60 bez oddílu),
z toho 53 do 18 let (v oddíle stolního tenisu jsou 4 členové, kteří jsou zároveň členy FO)
 Na OTS Benešov odeslán pravidelný výkaz členské základny (13.1.). Česká unie sportu
(nástupce ČSTV) zavádí nově roční poplatky za každého člena – 10Kč dospělý člen, 5Kč
mládež. Z poplatků bude krýt servis – pojištění, hromadná smlouva s OSA, zpracování
agendy dotací z MŠMT
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2013 – Mirek info
J. a R. Žydykové jednohlasně přijati za členy TJ
Chybí vybrat od 20 členů, Mirek se pokusí dokončit do příští schůze

4) Výběr poplatků – fotbal jaro 2014
 Dle dřívějšího rozhodnutí výboru zůstávají poplatky pro rok 2014 ve výši 500Kč pro
aktivního dospělého hráče a 200Kč pro mládež na půl sezóny Z tohoto poplatku bude
hrazen poplatek FAČR 2014 ve výši 200 resp. 100Kč a na podzim členský příspěvek TJ.
 Marek připraví seznamy, výběr zajistí – Martin u mládeže, Jenda u áčka a Fanda u béčka –
termín do konce dubna
 Nutné vybrat poplatek FAČR i od funkcionářů – neaktivních hráčů a hráčů na hostování
(Luzum, Kotil, Slabý, Neradovi V. + F., Lejček, Tinák, Novák, Hajný)
U hráčů Kuželky a Tusjaka, za které jsme zaplatili FAČR, vybereme 200Kč stejně jako u našich
hráčů v rámci posezónního poplatku.
5) Sokolský ples 1.3.2014
 Nejisté, zda budeme moci pořádat v Ostředku
 Pro info v Tatouňovicích – nájem 5.000Kč + elektrika
Do konce týdne definitivně rozhodnout o místě konání (Tatouňovice / Ostředek) – Marek zjistí na
obci možnost využití sálu v Ostředku, pokud by byl již předán obci.
V rámci možností získávat tombolu. Třídění o víkendu 22. / 23.2. února.
Schválen seznam nakupovaných hlavních cen do tomboly.
Lístky do tomboly vytiskne Lucka
Nebude systém rezervací na místa. Lístky vytiskl Marek
VIP lístky pro významné sponzory
Vyhlášení výsledků ankety Ostředecký fotbalista roku 2013 – ceny vyzvedne Marek
Knížečky na stůl – Veronika
Propagace – mailing – Marek
Každý se bude snažit získat co nejvíce lidí na ples.
Kyvadlová doprava – ne, ale nabídneme dovoz před plesem.
S Tomášem Starostou uzavřeme smlouvu na zajištění cateringu.
6) Fotbal
 Plán zimní přípravy připravil trenér B.Slabý spolu s Milanem a Petrem – tréninky
středa/sobota , zimní soustředění + účast na ZT ve Vlašimi
 Nabídka Ratměřic na přátelské utkání, ne víkend 15./16.3.
 Áčko hraje první mistrák o víkendu 22./23.3. patrně v Teplýšovicích, ostatní až za 14 dní
 Mládež – tréninky v sobotu v hale ZŠ Chocerady + účast na turnajích dle pozvánek
 Hráčský kádr: hostování prodlouží Kuželka, Tusjak, Kodad a vrací se Hanibal
 FK Libež projevil zájem o prodloužení hostování E. Špalka
 Jirkovi Žeravovi prodlouženo hostování v Choceradech do 30.6.2015
 Béčko – nutné zajistit dostatečný počet hráčů
 Sekretář Vlašimi p. Svoboda potvrdil zájem o umístění dorostenců do Ostředka – D.Luzum
(náš hráč) i V. Ryšavý (hráč SK Chocerady) by chtěli hrát u nás. Jednou z podmínek
Vlašimi bude zajištění vedení (slíbil R.Kotil) a najití trenéra – koho oslovit?
 Prodloužení platnosti provozního řádu fotbalového areálu i pro rok 2014 – souhlas?
Eda Špalek zůstává v Ostředku.
Nutné zajistit dostatečný počet hráčů pro béčko - Fanda
Z dorostu musíme mít efekt – možnost doplnění pro áčko a případně i béčko
Provozní řád zůstává v platnosti i pro rok 2014.
Dotáhnout do konce hostování hráčů Bürgela, Slunéčka a návrat Martina Procházky.
F. Macháčka pustíme, pouze pokud vyrovná s klubem dluh, lepší by bylo, aby začal v béčku.
První domácí zápas v sobotu 29.3., další až o víkendu 19./20.dubna – již všechny týmy
Sezóna končí o víkendu 14.-15.6. Týden na to v sobotu 21.6. uděláme Sokolský den – turnaje dětí
a pak odpoledne rozlučku fotbalistů.

7) Ostředecký pohár pro starší přípravky – 18.1.
 Turnaj se vydařil, přijelo všech 8 týmů – pozitivní ohlasy, článek v novinách i na webu
OFS – dobrá propagace naší TJ, není moc klubů na okrese, které pořádají takovéto turnaje
 Na startovném vybráno 8.400Kč, tržba za občerstvení 4.720Kč, celkem příjem 13.120Kč (+
ještě slíben dar od V. Marouška 500Kč)
 Náklady: poháry a medaile 1.600Kč, nájem haly 1.560Kč, rozhodčí Tinák 1.000Kč, vody
pro každý tým 500Kč, sladkosti - odměny pro všechny týmy 1.000Kč, nákup pro prodej
občerstvení 2.500Kč (část nákladů (ca. 4.000Kč) bude profinancována obecní dotací
 Řada věcí - kofoly, limonády, kafe, čaje, atd. se doprodají v kolibě při fotbale, mají
dostatečnou trvanlivost
 Poděkování Marcele Kůrkové, že bez nároku na odměnu prodávala celý den občerstvení
 Zamluven termín sobota 17. ledna 2015 pro další ročník turnaje
8) Modernizace kabin
 Dne 16.12. podána na OÚ žádost o souhlas zastupitelstva s modernizací kabin (Marek +
Martin)
 Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání 20.12. a vyžádalo si schůzku s výborem za
účelem dohodnutí podmínek pro udělení souhlasu
 Schůzka na OÚ dne 13.1. – za TJ Lucka, Milan a Marek
– Obec nemá námitek proti záměru za předpokladu, že TJ nebude po obci požadovat
finanční kompenzaci za zhodnocení budovy – dohodnuto, že se to vyřeší formou
dodatku k nájemní smlouvě
– V případě kolize dotací či nutnosti větší spoluúčasti obec ale upřednostní sokolovnu
– Obec slíbila finanční příspěvek na projekt – dohodnuto, že poptá obec i TJ a vybere se
levnější dodavatel
 Marek poslal dne 14.1. zadání pro poptávku na obec + poptal u L.Truhelky – nabídku
budeme mít do konce ledna
 Nutné smluvně dořešit spolupráci s firmou AGRS a.s.
 Zvolit tým pro realizaci projektu – počet členů + kdo?
Zastupitelstvo schválilo zaplacení projektové dokumentace.
Marek má ve středu 12.2. schůzku s firmou AGRS a.s.
Další postup až dle oznámení dotačních podmínek – možná bude moci žádat jen vlastník budovy
9) Koliba
 Nutné investovat do nákupu – lednice, varné konvice a grilu na klobásy. Martin zjistí ceny,
 Další vybavení (nože, nádobí, atd.) – upřesnit s Marcelou Kůrkovou
 Zkusit domluvit bezplatný převod vybavení od SPZV – Marek
 Rozsah nabídky?
 Systém financování a zásobování?
 Výměna zámku – Marek
 Koordinátor pro provoz koliby – kdo? Návrh Milan
Z variant vybraných Martinem koupíme lednici s mrazákem BEKO – ca. 4.500Kč + DPH. Sleva
bude ještě upřesněna. Od Martina odkoupíme na základě smlouvy – konzultováno s D.Beranovou.
Nabídka - jen základní nabídka – pivo, nealko, limo, kofola, tvrdý (rum, zelená, vodka, …) +
klobása, párek v rohlíku, chipsy, tatranky.
Zámek již zakoupen.
První zápas jen s lahvovým pivem, točené až od druhého zápasu.
Iniciovat schůzku s Marcelou a dohodnout systém zásobování.
F. Sedlmaier má zájem odebírat pivo přes nás.
10) Stolní tenis
 Kvůli uzavření hospody se tým dočasně přesunul do Vodsliv
 OÚ Vodslivy souhlasil s v podstatě volným využívání sálu v hostinci U Jelena






Pořídili jsme nové žárovky 150W pro zlepšení osvětlení na sále
Plynové topení zapůjčila SPZV Ostředek a.s.
Základna týmu se rozrůstá, v nové sezoně přihlásíme dva týmy
O budoucím působení v Ostředku se musíme domluvit s novým nájemcem restaurace –
obec podmínku pro umožnění hraní zápasů na sále do smlouvy s ním nedá

11) Správce sportovního areálu na rok 2014
 Na VH nás oslovil pan Jiří Müller, zda bychom neměli možnost získat finance na správce i
pro rok 2014 a zaměstnat bratra Josefa (v současné době na ÚP). Současně slíbil sehnání
sponzorského daru v případě, že se to povede
 Michal Červenka z ÚP potvrdil, že nebude problém získat na pracovníka peníze
 Jednalo by se o pracovní poměr na dobu určitou – 1.3.2014 až 28.2.2015
 Souhlas, dotáhneme do konce?
Návrh na nového pracovníka schválen. Uzavření PP podmíněno získáním dotace od ÚP.
Vyřízení administrativy – získání bezdlužností, podání žádosti - Veronika
12) Ostatní
 Dohody o provedení práce – dresy + úklid kabiny (Sedlmaierová, Kůrková, Holubková) –
podpis
Dohody podepsány za podmínek jako v r. 2013
 Dluh Fandy Macháčka – nepředaná tržba za prodej železa – ca. 4.000Kč
Od listopadu nebere telefon, poslední příslib na pondělí 10.2.
 Nabídka kapely Proměny na pouť 2015, šli by s cenou dolů na 6.000Kč
 Změna stanov v souvislosti s NOZ – Milan (Věrka)
 Webové stránky – Fanda
V běhu. Existuje prvotní návrh hlavní stánky. Řeší Fanda s J. Masnerem. Cena do 2.000Kč
 Fotokniha 2013 – Marek (podklady) + Veronika
 Vyzvednout pořadatelské vesty na OFS – Martin
Martin vyzvedl – oranžová pro HP, žluté pro pořadatele
 Zamluvit harmonikáře na Silvestrovský pinčes 2014 (neděle 27.12.) – Petr
Návrh pořídit sokolské dupačky či jiné oblečení pro mimina
Dne 9.února 2014 zapsal Marek Škvor

