Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
6. srpna 2014
Přítomni: L.Styblíková, P. Florián, Mi.Škvor, K.Krejcárek, Ma.Škvor, M.Novák, F.Nerad, J.Müller, J.
Škvor, M. Lejček
Hosté: L.Fiala, F.Sedlmaier
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – Petr Sadílek – zaplacení rozbitého okna p. O.Nerada (ca. 500Kč)
 Úhrada pohárů a medailí pro turnaje dětí v rámci Sokolského dne – 2.987Kč (3.6.)
 Klíče od kurtu dány opětovně k dispozici veřejnosti do restaurace (8.6.)
 Uhrazeno půjčovné za lavice a stoly – Marek – 100Kč (8.6.)
 Zprovozněno nové čerpadlo (za 11.000Kč) na zalévání hřiště – Z. Kobián, Mirek, Milan (8.6.)
 Podána přihláška na OFS pro sezónu 2014/15 – 1 tým dospělých, 2 mládeže (9.6.)
 Koupen druhý párkovač Sencor za 400Kč (10.6.)
 Pořízen baner se znakem TJ – Agrodat – 986Kč (14.6.)
 Fanda Macháček donesl poslední splátku dluhu ve výši 2.000Kč (14.6.)
 Hráčské poplatky za jaro za tým béčka ve výši 7.400Kč předány do pokladny (15.6.)
 Zaplacena mzda a odvody zaměstnance 11.993Kč (16.6.)
 Nákup 250 litrů trávníkového substrátu – 365 Kč (18.6.)
 Přišla dotace ÚP na mzdové náklady za duben – 11.993Kč (19.6.)
 Cestovné M. Svoboda za květen + červen 1.500Kč
 Zůstatky ze vstupu za červen – áčko 670 Kč (1 zápas), béčko 451 Kč (2 zápasy)
 Na OÚ předána podepsaná smlouva na půjčování traktůrku pro sekání hřiště (23.6.)
 Zaplacen výborem schválený poplatek ve výši 7.000Kč za hostování P. Bürgela (25.6.)
 Obdrželi jsme účelovou dotaci od OFS ve výši 7.221Kč formou proplacení faktury od
dodavatelů – koupeny nové červeno-bílé sítě.
 Oddíl stolního tenisu podal přihlášku dvou týmů do sezóny 2014/15 (2.7.)
 Přišla dotace ÚP na mzdové náklady za květen – 11.993Kč (4.7.)
 Koupeny dva nové míče Adidas Brazuca OMB za 3.980Kč (7.7.)
 Vyplacena červnová výplata zaměstnanci – celkové náklady 11.993Kč (17.7)
 Uhrazena čtvrtletní záloha na elektřinu v kabinách – 3.700Kč (17.7.)
 Vyplaceny odměny za dohody o provedení práce – Sedlmaierová, Holubková, Kůrková –
celkem včetně odvodů 13.700Kč (18.7.)
 Milan sehnal 2 metráky ledku na pohnojení hřiště
 Věrka Škvorová pracuje na úpravě stanov, aby byly v souladu s NOZ. Domluveno, že budou
připraveny ke schválení na prosincové valné hromadě.
 Uhrazeno startovné OFS na sezónu 2014/15 ve výši 2.700Kč (28.7.)
 Zaplacen poplatek sdružení OSA za pouťovou zábavu ve výši 695Kč (6.8.)
2) Ekonomika
 Veronice předány doklady za duben a květen (2.6.) a červen (2.7.)
 Nutné provézt kontrolu dokladů 4-6/2014 revizní komisí a následně je předat Daně Beranové
Na cestě je dotace za vyplacenou červnovou mzdu (11.993Kč).
Revizní komise provede kontrolu dokladů za 2. čtvrtletí do konce srpna
3) Členská základna
 Dodatečně uhradili členský poplatek za rok 2013 – E.Špalek ml. E. Sedlmaierová a E. Horáková
 V září zahájíme výběr členských poplatků za rok 2014.
Fotbalisté a stolní tenisté jej zaplatí v rámci svých poplatků.
Marek připraví do konce srpna pro Mirka aktuální seznam pro výběr.

4) Koliba – provoz
 Nutné investovat od opravy přívodu vody – teče u kohoutku, i dřez
 Další investice – teplá voda, sporák – ponecháme až do rozhodnutí o dotaci
Dořešíme opravu přívodu vody – Honza Chrpa – Marek
Pokud Rychtář nedá slíbené peníze, zůstaneme u Kozla.
Musíme prodloužit smlouvu s Marcelou. Na jaře se jednalo o zkušební provoz koliby, proto měla
smlouvu jen do nohejbalového turnaje.
5) Dotace –modernizace kabin
 Projekt včetně rozpočtu hotov. Celkové náklady 42.500Kč. Obec schválila toto navýšení
z původních 30.000Kč a uhradí kompletně ze svého rozpočtu.
 Marek s Veronikou obstarávají jednotlivé povinné přílohy, chybí už jen doklady od obce a
FAČR – tyto dokumenty obdržíme, až bude program oficiálně vyhlášen (někdy v srpnu)
 Jednání na obci 23.6. – po vyhlášení programu bude svoláno mimořádné zastupitelstvo, kde se o
vystavení požadovaných dokumentů rozhodne.
Čekáme na oficiální vyhlášení výzvy k podávání žádostí. Dle posledních informací dojde asi
k posunu na září s podáváním až v říjnu.
6) Fotbal
 Kádr stabilních hráčů čítá 18 lidí včetně Milana a P. Šilhavého, kteří se zapojí asi až v září.
K dispozici nebude kromě Ondrů H. a V. i Lukáš U. (pobyt v Jižní Americe).
 Registrace vyřízena D. Luzumovi, V.Ryšavý nakonec zůstává v Choceradech
 Patrně nepřijde nikdo z hráčů, kteří u nás hostovali a o které jsme měli zájem, pokud by byli
zdarma – Kumsta (bude hrát v Mirošovicích, mají problémy s lidmi), Procházka (Libež chtěla
hráčskou náhradu – F. Macháčka), Zikmund (Divišov nekomunikuje)
 SK Chocerady požádal o předčasném ukončení hostování Kuželky a Tusjaka
 Nutné najít trenéra pro zápasy – určení sestavy, koučing během zápasů, střídání
 Jaký bude systém fungování týmu dospělých?
 Nutné zorganizovat přerovnání dresů a protřídění.
 Koupit barvu na lajnování a vodu do automatu
 Pořadatelské zajištění domácích zápasů
 Mládež – mělo by se pokračovat v režimu jako v minulé sezóně – hráčské kádry v podstatě bez
změny, otazník jen nad Martínkem Škvorem, kterého chce SK Benešov. Nutné začít doplňovat
přípravku o ročníky 2007 a 2008 s výhledem vytvoření nového týmu přípravky do další sezóny.
Dospělí zahájili dnešním tréninkem přípravu (účast 12 hráčů). Tréninky budou středy od 18.30.
Vedoucím týmu, který bude určovat sestavu a koučovat během zápasu, jmenován Mirek Lejček.
Komunikaci s hráči bude mít na starosti Fanda Nerad – info o změnách, novinkách, omluvy.
Tréninky povedou Milan Škvor s Petrem Floriánem.
Hráči se nebudou před zápasy obvolávat. Měl by fungovat systém omluvenek.
Na nového kapitána navržen Jenda Müller, který připraví rozpis služeb na jednotlivé zápasy.
Pomezním rozhodčím bude Martin Vosátka. Přijede v neděli do Ondřejova.
Domácí zápasy – hlavním pořadatelem bude Marek, vstupné bude vybírat Richard Kotil, případně
p. Valda
Do konce srpna se protřídí/srovnají dresy a vyřadí nepoužitelné míče – Fanda, Jenda, Milan, Petr,
Kamil, Jirka
Barely s vodou do automatu přijdou ve čtvrtek 7. srpna.
Objednáno 50 kg bílé barvy na lajnování (35Kč/kg) – k vyzvednutí bude v příštím týdnu – Martin
Mládež začala trénovat v pátek 1. srpna. Zatím budou tréninky jen pátky. Děti jsou totiž různě po
prázdninách.
Mirek – starší žáci potřebují druhou sadu dresů – Marek zajistí nabídky od dodavatelů
Teplákové soupravy pro mládež – neschváleno, je to zbytečný luxus, navíc z nich brzy vyrostou.

7) Losovací aktiv OFS Benešov – 24.7.
 Partnerem OFS bude Pivovar Ferdinand – okresní přebor ponese jeho název + rozešlou nabídku
na kluby
 Možnost prezentace klubů v rámci webu OFS – pár fotek, kontakty
 Úvahy o zrušení malých forem od žáků a návrat k hraní v 11
 V únoru bude valná hromada OFS
 Během podzimu bude doškolení licence C
 Pozor na čitelnost psaní zápisů
 Dospělí začnou v neděli 24.8. v Bystřici, mládež o týden později doma
Milan s Martinem si obnoví licenci.
Zájem o školení na získání licence má Mirek a Láďa Tinák.
8) Sokolský den - sobota 28.června
 Vydařená akce – jak po sportovně-organizační, tak ekonomické stránce
 Poděkování všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli.
 Poděkování hasičům za půjčení stanů, stolů a lavic - na přípravu bylo lidí dostatek (navíc R.
Kotil, L. Fiala, p. Šebesta)
 Problémem byl nedostatečný počet pořadatelů, zvládli jsme to s vypětím sil, chyběli ještě
alespoň dva lidi – účast jen Milan, Petr, Bungr a Marek – Mirek, Martin, Milan Hajný a Láďa
měli povinnosti s dětmi, tak nemohli po této stránce pomoci.
 Náklady na poháry a medaile (2.987Kč) proplatí obec v rámci obecní dotace na rok 2014
 SPZV Ostředek a.s. poskytlo finanční příspěvek ve výši 3.000Kč
 Pan Filip poskytl zdarma 200ks rohlíků (úspora 400Kč)
 Přepokládaný termín dalšího sokolského dne – sobota 20. června 2015 (týden po konci soutěží)
9) Nohejbalový turnaj – 12. července
 Účast 8 trojic jako minulý rok, slabý zájem ze strany místních, čekali jsme více domácích týmů
 Akce se povedla, všichni rádi přijedou i za rok – vzhledem k provozu koliby v naší režii má tato
akce oproti předchozím ročníkům i velmi pozitivní ekonomický efekt (celkem ca. + 5.000Kč)
 Příští rok bude turnaj v sobotu 11. července
10) Stolní tenis
 Podána přihláška dvou týmů do ročníku 2014/15
 Hracím dnem budou opět pátky od 18h v ostředecké hospodě
 Nově zaregistrováni – Jiří Müller, Venca Ryšavý , Roman a Juraj Žydykové
11) Ostatní
 Webové stránky
Fanda zjistí 2-3 možné termíny s dodavatelem.
 Fotokniha 2013 – pořídíme jeden výtisk do archivu
Marek připraví podklady – foto pro Veroniku, která zpracuje a objedná
 Nájemné za používání sálu ve Vodslivech činí 2.000Kč – řeší Jana Krejcárková
 Polokošile a čepice – cena za černou polokošili (stejný materiál jako červená) 300Kč, musíme
ale objednat alespoň 30ks. Aktuálně objednáno jen 10ks a dvě čepice
Pokud se nepodaří zajistit potřebný počet, objednáme do zásoby a budeme nabízet v kolibě či při
našich akcích.
 Zaměstnanec – můžeme požádat o prodloužení dotace před koncem smlouvy. Opakovaní se
stejným zaměstnancem i pro rok 2015 bude možné, pokud prokážeme, že v obci není nikdo
jiný.
Podáme žádost o prodloužení na říjen, případně listopad – Marek / Veronika
Zkusíme požádat i v příštím roce. Pokud by dotace nedopadla, vyřešíme správce dohodou o
provedení práce a daného sazebníku.

 Ostatní
Zajištění odvozu ledku z Trhového Štěpánova – Fanda – termín si upřesní s Milanem
Kamil obstará keleny a mazací emulze.
Dokončení oplocení spodku hřiště.

Dne: 6. srpna 2014
Zapsal: Marek Škvor

