Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
1. listopadu 2014
Přítomni:, Mi.Škvor, K.Krejcárek, Ma.Škvor, , F.Nerad, J. Škvor, M.Novák, M. Lejček
Omluveni: L.Styblíková, P. Florián, J.Müller,
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – EHP s.r.o. (p. Šebesta – 10.000Kč na účet (24.9.), KIK – 2 sady dresů pro
žáky v hodnotě 5.780Kč (3.10.) + příslib daru ve výši 5.000Kč od RekoPrint s.r.o.
 Instalace světelné reklamy a vývěsky od Kozla, nový baner je ve výrobě (18.9.)
 Nábor nových hráčů proběhl 12. září – 2 nové registrace - Hýblová, Smrkovský
 Na účet přišla dotace z ÚP za mzdové náklady na pracovníka za červenec – 11.993Kč (18.9.)
 Do pokladny předány hráčské poplatky za dospělé ve výši 8.250Kč (21.9.)
 Podepsán dodatek pracovní smlouvy s Josefem Müllerem – prodloužena do 30.11. (27.9.)
 V hotovosti získána dotace ve výši 5.105Kč od OTS na turnaj Ostředecký Votvírák (30.9.)
 STK souhlasila s přeložením zápasu s Poříčím na sobotu 1.11. – poplatek 500Kč (1.10.)
 Marek a Martin dostali od OFS pověření sestavit okresní výběr dívek WU15 pro meziokresní
turnaj konaný dne 28. října
 Podepsána smlouva se ZŠ Chocerady na bezplatný pronájem tělocvičny pro trénink dětí –
každou sobotu mezi 10-12h od ledna do konce března (6.10.)
 Opraven míč TANGO 12 za celkové náklady 415Kč, z toho 135Kč poštovné (9.10.)
 Tržba za polokošile a kšiltovky 5.850Kč + Marcela koupila 2+2 (zápočet se mzdou za praní
dresů)
 Prodány 2 odznáčky na dobírku za 145Kč včetně poštovného (10.10.)
 Zůstatek ze vstupného za 4 zápasy (Bukovany, Přestavlky, Drachkov, Poříčí) činí 293Kč
(90+270+373-440Kč)
 Přeplatek za elektřinu ve výši 3.402Kč vrácen na účet (30.10.). Nová měsíční záloha činí
1020Kč.
2) Ekonomika
 Provedena kontrola dokladů za 4-8/2014 (21.9.) a následně byly předány Daně Beranové
 Po divadle nutné připravit vyúčtování obecní dotace a předložit ho na OÚ
 Počátkem listopadu nutné provést kontrolu dokladů za 9-10/2014 a předat Daně, aby připravila
podklady na výroční členskou schůzi (sobota 6. prosince)
Veronika připravila vyúčtování obecní dotace. Po úhradě divadla Marek doplní a předá na OÚ.
Do půlky listopadu nutné provést kontrolu dokladů za 9.-10./2014. Ideálně před divadlem 8.11.
Dočasně, po dobu porodu a rekonvalescence Veroniky, bude pokladnu a účet spravovat jen Marek.
3) Členská základna
 Přijetí nového člena – Petr Smrkovský - r. 2007 (fotbalový oddíl) - hlasování
 Aktuální stav výběru členských příspěvků TJ za rok 2014 – Mirek
Petr Smrkovský přijat za člena TJ.
Mirek má aktuálně vybráno zhruba od poloviny členů.
4) Divadlo – sobota 8.listopadu od 19h
 Komedie Lysistrata – spolek Zornice Maršovice – náklady 2.000Kč
 Plakáty, roznos pozvánek do schránek, mailing, programy, vstupenky
 Příprava sálu, výběr vstupného – kdy a kdo?
Marek dá SMSkou vědět, kdy bude odpoledne sraz na přípravu sálu.
5) Výroční valná hromada – sobota 6. prosince
 V listopadu asi nebude schůze, tak výborovku uděláme před výročkou











Od kdy výročka – opět od 17h?
Občerstvení – guláš? počet?
Plakáty, roznos pozvánek po vsi
Prezenčka, hlasovací lístky
Víno pro oslavence + dárková taštička
Bude projekce?
Harmonikář?
Hlavním bodem bude schválení nových stanov – připravuje je Věrka Škvorová
Rozdělení zpráv – výroční – Marek
- fotbal dospělí – Fanda
- fotbal mládež - Martin
- stolní tenis – Janča Krejcárková nebo Petr Stanovský?
- zpráva o hospodaření – Veronika/Marek
- zpráva kontrolní komise - Jenda

Začátek bude v 17h.
Objednáme 40 porcí guláše s chlebem.
Oslavenci obdrží opět víno – Veselý 70, Škvor J. 65, Florián 60, Kobián Z. 55
Projekce – Petr?
Graficky zpracuje Fanda Sedlmaier.
Harmonikáře brát nebudeme.
Rozdělení zpráv schváleno.
Další výborová schůze bude hodinu před výročkou.
6) Ostředecký Votvírák 27.9.
 Úspěšná akce – celkem 27 hráčů z 8 klubů
 Náklady kompletně pokryty z dotace OTS
 Na startovném vybráno 2.700Kč
 Náklady na občerstvení hráčů (gulášovka nebo párky) činily 900Kč – poukaz za startovné
 Velmi dobrá příprava pro novou sezónu – poměření sil s nejlepšími z okresu
 Poděkování Martinovi, že se ujal náročné role hlavního pořadatele
 Poděkování nájemcům restaurace za podporu akce a pivní ceny pro hráče
 Termín 2. ročníku – asi 26. září 2015, upřesní se dle losu fotbalu
7) Fotbal
 Navázána spolupráce s FKM Posázaví – klubem z Ratají nad Sázavou, který se věnuje výhradně
mládeži – 7 našich žáků bude vypomáhat do konce sezóny – získají zkušenost s hrou v 11 na
celé hřiště. Na jaře nabízí p. Sadílek setkání o možné další spolupráci – umístění našich žáků,
společný tým dorostu v OP Benešovska (střídavě by se hrálo v Ratajích a Ostředku – budeme
mít od podzimu 6 hráčů ve věku dorostenců) a dále nabízí možnost uplatnění jejich hráčů po
dorostu u nás v týmu dospělých (od podzimu by se jednalo o tři hráče ročníků 1996 - Máme
zájem o pokračování spolupráce?
 Do okresního výběru dívek OFS Benešov WU15 byly nominovány Monča Svobodová a
Kristýna Kubíková
 Je velmi reálné, že by se meziokresní turnaj (28.10.) mohl konat v Ostředku. Použití posilovny
již domluveno se starostkou. Mohl by to být i přínos do kasy – peníze od OFS a tržba z koliby
 Pokračuje snaha o tvorbu dorosteneckého týmu dívek – osloveny všechny dívky hrající na
Benešovsku, některé mají předběžné zájem + pomoc slíbil tým dívčího fotbalu Minerva FF, se
kterým je navázána spolupráce
 Návrh na úhradu cestovních nákladů pro Mirka a Martina za venkovní zápasy dospělých a
mládeže – 5Kč/km dle mapy.cz nejkratší trasa Ostředek – místo utkání. Případně i Vosovi?
Celkové náklady budou ca. 4.000Kč – podrobnější podklady a zdůvodnění na schůzi - Souhlas?
 Nutné dokončit výběr poplatků u mládeže – chybí od K.Horákové a K.Smělého (od něj není ani
podepsané zdravotní prohlášení) - Martin

O spolupráci s FKM Posázaví máme zájem.
Úhrada cestovních nákladů pro Mirka, Martina a Vosu dle návrhu schválena.
Vybrané poplatky za mládež ve výši 4.400Kč předány do pokladny
Na jaře budeme hrát domácí zápasy v sobotu.
8) Ostatní
 Nové stanovy TJ
Schválen návrh nových stanov (podle NOZ) a bude předložen členské základně ke schválení na
VH. Poděkování Věrce Škvorové.
 Dotace na kabiny – info Marek
Výzva zatím nevyhlášena. Interně stále řešeno na ministerstvu. Paní Kufová slíbila, že budou
hledat alternativní možnost financování projektu.
 Fotoknihy za roky 2011, 2012, 2013 – možno objednat za 299Kč – Marek + Veronika
Zatím odloženo.
 Plán akcí na rok 2015 – návrhy
Plán akcí schválen.
 Stav zásob polokošilí a kšiltovek – černá M a L + červená S, M a L + 2 kšiltovky
 Úhrada Zdeňkovi Kobiánovi za čerpadlo – Marek, Milan
Uhradíme v hotovosti.
 Zazimování hřiště a areálu, úklid čerpadla – správce + Z.Kobián
Zazimování míčů – Martin (mládež), Fanda (dospělí + lékárnička).
 Výplata odměn za dohody – Kůrková, Holubková, Sedlmaierová
Bude provedeno v rámci prosincového výplatního termínu. Celkové náklady 6.150Kč
 Žádost starých pánů o pořízení nové sítě na nohejbal
Schváleno.
 Žádost o obecní dotaci na rok 2015
Požádáme o 40.000Kč jako v předchozích letech.
 Pořízení nových 20 sad originálních medailí TJ od firmy ZINAKO v částce 3.500Kč
Schváleno.
 Mříž na dveře u koliby
Nebudeme realizovat.

Dne: 1.listopadu 2014
Zapsal: Marek Škvor

