Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
6. prosince 2014
Přítomni: Ma.Škvor, K.Krejcárek, F.Nerad, J. Škvor, M.Novák, M. Lejček, L. Styblíková
Omluveni: P. Florián, J.Müller, Mi.Škvor
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – Reko Print s.r.o. – 5.000Kč na účet (6.11.), Action Time s.r.o. – 1.500Kč na
účet (19.11).
 Na vstupném za divadelní představení vybráno 3.650Kč, DS Zornice vyplaceno 2.000Kč (8.11.)
 Na účet přišla dotace z ÚP za mzdové náklady na pracovníka za srpen – 12.000Kč (10.11.)
 Podána žádost na OÚ o dotaci ve výši 40.000Kč z rozpočtu obce na rok 2015 (10.11.)
 Uhrazena kupní cena ve výši 11.000Kč Z.Kobiánovi za repasované čerpadlo (10.11.)
 Doručen nový reklamní panel na Kolibu s logem Kozla (12.11.)
 Zazimování čerpadla (uskladněno v areálu SPZV Ostředek) a kabin s kolibou – poděkování
Zdeňkovi Kobiánovi, který vše provedl s údržbářem (13.11.)
 M.Novák úspěšně absolvoval doškolení a byla mu prodloužena trenérskou licenci C (17.11.)
 Stav elektroměru na kabinách k 23.11. byl 20510,4kWh (poté shozen jistič)
 Na účet přišla dotace z ÚP za mzdové náklady na pracovníka za září – 11.994Kč (24.11.)
 Úhrada 20 sad originální medailí firmě ZINAKO ve výši 3.411Kč (25.11.)
 Zastupitelstvo schválilo žádost TJ o dotaci 40.000Kč z rozpočtu obce na rok 2015 (26.11)
 Zazimování míčů (Fanda / Martin), PC s tiskárnou a věcí z koliby (Marek)
 Dodatečně uhrazeny poplatky za podzim 2014 – Horáková, Smělý, Vejrosta
 Uhrazeno cestovné M. Novákovi, M. Lejčkovi a M. Vosátkovi dle schválení na schůzi
1.listopadu v celkové výši 3.710Kč
 Firma KIK poslala dodatečně ještě dalších 9 modrých dresů
2) Ekonomika
 Provedena kontrola dokladů za 9-10/2014 (21.11.). Následně 26.11. předány D. Beranové.
 Na OÚ předáno vyúčtování obecní dotace na rok 2014 (10.11.)
 V prosincovém výplatním termínu vyplatíme odměny z dohod o provedení práce –
N.Holubková (úklid kabin), E.Sedlmaierová (dresy dospělí), M.Kůrková (dresy mládež) –
celkem 5.950Kč
Výplaty poslány na účet 4.12.
3) Členská základna
 Přijetí nového člena – Josef Lemberk - r. 1963 (oddíl stolního tenisu) - hlasování
 Aktuální stav výběru členských příspěvků TJ za rok 2014 – Mirek
Josef Lemberk jednohlasně přijat za člena TJ
Chybí ještě vybrat od ca. 20 členů. Mirek slíbil dokončit do konce roku.

4) Divadlo – sobota 8.listopadu
 Zatím nejslabší návštěva (asi i vlivem výsledků voleb), ale dosud asi nejlepší představení
 Oproti slibům na přípravu sálu dorazil jen Mirek a Marek
 Slabá účast výborů a fotbalistů zklamáním
V roce 2015 bude divadlo v sobotu 14. listopadu. Hra „Jedna z nás“ opět DS Zornice Maršovice

5) Výroční členská schůze – sobota 6. prosince
 Kontrola splnění příprav
 Víno pro oslavence věnoval Hotel Akademie Naháč
 Objednáno 40 porcí guláše s chlebem

6) Koliba
 Zboží, které zbylo a neprošlo, se použije k prodeji na halových turnajích či na jaře
 Poděkování Marcele Kůrkové za vzornou péči o provoz koliby
 Nutné vrátit dva sudy – Martin
 Bomba s plynem dána do hospody k dočerpání, pak nutné vrátit
Martin sudy vrátí v příštím týdnu.
7) Silvestrovský pinčes – neděle 28.12. od 9h
 Opět bude určen pouze pro domácí, členy a pozvané
 Příprava od 8h ráno – kdo může?
 Ceny – klasika – medaile, šampaňské, něco od ČS – Lucka?
 Následně opět posezení – domluven p. Procházka na harmoniku s kytaristou – dáme vstupné?
Sraz bude v 8h v hospodě, Marek ještě potvrdí s hospodskými.
Harmonika od 15h.
8) Ostatní
 Dotace na kabiny – info Marek
Výzva bude asi až v únoru nebo březnu.
 Nutné na jaro sehnat novou náplň do tiskárny – Petr?
 Míč Brazuca odeslán na reklamaci – čekáme na vyjádření
Reklamace uznána, míč opraven.
 Nová sítě na nohejbal – staří páni vybrali klasickou tenisovou. Brigádně upraví rozteč stojanů.
 Jaká bude zimní/ jarní příprava fotbalistů? – Fanda, Milan
Zimní soustředění pro malý zájem (4 hráči) nebude. Mirošovice obsazené. Marek zkusí možnost
tělocvičny ZŠ Chocerady. Milan má možnost v Agrofertu. Začátek si 21.2. a spojí se to s přípravou
tomboly, následně 28.2. s přípravou na ples.









Potisk dresů od KIK čísly – Marek
Vyzvednutí klíčů od ZŠ Chocerady pro tréninky mládeže - Martin
Nové štulpny pro přípravku – Marek, Martin
Probíhající hlasování v anketě Ostředecký fotbalista roku
Ostředecký halový turnaj přípravky 17.1.2015 v hale ZŠ Sázava
PF2015 – Veronika slíbila připravit
Sokolský ples – nutné začít řešit tombolu, aby pak nebyla vybraná – všichni
Dovybrat poplatky za stolní tenis – Jana Krejcárková

Zapsal 6.12.2014 Marek Škvor

