Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
8. března 2014
Přítomni: Mi.Škvor, K.Krejcárek, Ma.Škvor, M.Novák, L.Styblíková, F.Nerad, J.Müller
Omluveni: J.Škvor, M. Lejček, P. Florián
1) Informace pro členy výboru:
 Do pokladny vrácena částka 8.500Kč za převodem z účtu uhrazenou zálohu na soustředění
 Na Úřad práce podána žádost o dotaci na nově vytvořené pracovní místo – správce pro
Josefa Müllera (25.2.)
 Na OÚ podána žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce traktůrku na sekání hřiště, o
poskytnutí popelnice na odpad z koliby a možnost přidělení kabinám čísla popisného (3.3.)
 Na OÚ podána žádost o navýšení dotace z obecního rozpočtu na rok 2014 o částku
9.000Kč (úhrada nájmu KD v Tatouňovicích a startovné na turnajích mládeže)
 Vyplaceno cestovné B. Slabému za leden/únor 2014 v částce 1.920Kč
 Zakoupena lednice s mrazákem (6.000Kč) + odvoz 2 nefunkčních (zajistil Martin Novák)
2) Ekonomika
 Daně Beranové předány doklady za prosinec 2013 (RK elektronicky obdržela dva chybějící
doklady k příchozím platbám a doklady následně schválila).
 Do 31. března musíme předat účetní uzávěrku za rok 2013 na OTS Benešov (Veronika)
3) Sokolský ples a vyhlášení výsledků ankety Ostředecký fotbalista roku 2014
 Solidní účast – 69 platících + 2 VIP lístky
 Příjmy: 32.275Kč – vstupné 10.350Kč, tombola 18.925Kč, T.Starosta 3.000Kč
 Náklady: 26.637Kč – kapela 11.500Kč (obecní dotace), nákup tomboly 10.137Kč, nájem
5.000Kč + elektřina
 Termín plesu v roce 2015 – sobota 28. února – Profil už má domluveno hraní jinde –
oslovena kapela UNISONO (doporučil Profil i Petr Čejka), CODA a STUDIO 96.
 Neposuneme termín na první půlku ledna či až na 14. března (vyhnuli bychom se kolizím
s masopusty i MDŽ)?
Spokojenost přes slabší účast. Catering velmi dobře zvládnut T. Starostou.
Ples bude v sobotu 28. února 2015, hrát bude CODA – cena 7.000Kč. Na rok 2016 (5.března)
zamluven opět Profil.
4) Koliba – provoz, režim, sortiment
 Zámek vyměněn (27.2.)
 Sortiment jako doposud s mírnou redukcí. Na větší akce rozšířit i třeba o guláš (Kalaš – rada od
T. Starosty)?
 Vykazování – formulář „výkaz tržby“ + excelovský kalkulátor (stav zásob a výsledek prodeje)
 Systém zásobování?
 Nabídka od Velkopopovického kozla – pokud vezmeme min. dva 50 litrové sudy desítky,
nákupní bude 10Kč za 0,5l, takže možný prodej za 20Kč. Měli bychom dostat sklo, tácky,
lístky. Domluveno, že se s panem Haškem ještě sejdeme, aby se domluvil režim. Minimální
objednávka musí být 2.500Kč, aby dovezli zdarma. Pro naše členy můžeme takto i zajištovat
pivo pro jejich akce, abychom měli větší výtoč.
 Ostatní bychom mohli brát přes JIP (kontakt získán od SPZV) – minimální odběr pro dopravu
zdarma je 4.000Kč
 Uzeniny a pečivo – Eichler/Kalaš / FITA? Nákup většího počtu s využitím mrazáku?
 Martin koupit lednici + zajistit odvoz dvou starých
 Uzavřít s Marcelou dohodu o hmotné odpovědnosti – Marek, Veronika
 Pravidelný odvod peněž + nechat Marcel vždy 1.-1.500Kč na rozjezd?
 Potřebujeme zamykací kasičku – nemáte někdo možnost sehnat?
 Zakrytí oken, aby nebylo dovnitř vidět, když tam budeme skladovat zboží – žaluzie či závěs?
 První provoz bude v sobotu 29.3. – zápas áčka, další až o víkendu 19./20.4.

 Systém vykazování v účetnictví – jen konečný výsledek za daný víkend?
Dohoda s JIPem – minimální odběr 1.500Kč – budeme brát i párky a klobásy (stejné jako SPZV).
Dodávky do druhého dne, každý všední den. Nutné jen vyřešit nákup pečiva.
Z počátku bude objednávat Marek, výhledově by to dělala paní Kůrková.
Fanda zajistí nákup kasičky.
Marek zajistí předání klíčů a podpis dohody o hmotné odpovědnosti a dohody o práci.
Nutné definovat jasná pravidla pro otevírací dobu a úkoly pro paní Kůrkovou – zásobování WC
mýdlem a toaletním papírem, úklid lavic a stolů, skladování zboží, narážení dalšího sudu.
Pro první provoz vezmeme jen 30litorvý sud. Vždy mít do zásoby lahvové pivo.
Po půlroce vyhodnotíme efekt provozu koliby a rozhodneme, jak dál.
5) Zprovoznění areálu / správce
 Hřiště pohnojeno ledkem - sponzorsky SPZV Ostředek (4.3.)
 Nutné zprovoznit areál nejpozději o víkendu 22./23.3. – voda (přislíbena pomoc Z.Kobiánem),
kabiny, automaty na vodu, předsezónní úklid (Radka H.) , shrabat meze, atd.
 Úřadu práce může trvat až měsíc než vydá rozhodnutí, proto zkusit se domluvit s J. Müllerem,
že by začal dříve, s tím, že pokud by dotace nebyla, tak mu zaplatíme z našeho dle
odpracovaných hodin? I kdyby nedopadla dotace, budeme správce ve zkráceném režimu
potřebovat – příprava hřiště a drobné práce kolem. Bude ho nutné proškolit, jak přípravit hřiště
 Objednat barvu na lajnování – něco ještě zůstalo u Macháčků, vyzvednout
 Objednat barely s vodou (bohužel nikdo prázdné nevrátil, tak je použije na výměnu) +
nezkusíme brát přes JIP levnou vodu alespoň pro hosty?
Marek domluví, aby správce začal pracovat již od víkendu 15./16.3. – nutné vyklidit kabiny,
zapojit vodu. Marek připraví seznam úkolů do začátku sezóny.
Marek objedná barvu na lajnování. Vyzvednutí v Benešově se vyřeší operativně dle možností.
Vzorové lajnování pro správce (Kamil, Jenda?).
Musíme koupit kolečko.
Pro hosty budeme kupovat balenou vodu – vyjde to za litr levněji (barel – 8Kč za litr, voda přes
JIP za ca. 3Kč).
6) Dotace kabiny
 Schůzka s paní Kufovou z firmy AGRS a.s. (12.2.)
 Během března bude jasno, kdo a v jaké výši bude moci žádat. Bohužel vzhledem k NOZ to
nemusí být TJ a nemusí to být dotace na 100%, což by znamenalo asi konec akce – OÚ při
jednání v lednu naznačilo, že v případě spoluúčasti nás pravděpodobně nepodpoří.
 Zatím nechtěli uzavřít smlouvu na domluvených 12.000Kč, vyčkáme na podmínky dotace
7) Fotbal
 Probíhá příprava – dospělí – tréninky v hale ZŠ Chocerady a běžecké v Ostředku + zápasy na
ZT ve Vlašimi / děti – hala ZŠ Chocerady
 Soustředění dospělých v Jičíně – trenér B. Slabý si ho chválil (účast 14 hráčů)
 Honza Kuželka byl jmenován asistentem trenéra áčka
 Dořešená hostování: J.Kuželka (do 31.12.2014), L.Tusjak (do 31.12.2014), M.Procházka (do
30.6.2014 – zdarma výměna za V.Hromase s Libží), M.Kodad (do 30.6.2014 za 1.000Kč)
 Zájem o P. Bürgela z SK Chocerady – jednání se vlečou, čeká se na volby nového výboru SK
Chocerady (8.3.)
 Bude se řešit i příchod M. Slunéčka, pokud Vlašim nebude chtít přemrštěné peníze, ideálně
zadarmo.
 Vyřízeny nové RP pro O. Hanibala a E. Špalka
 Pepa Šilhavý bohužel po svalovém zranění a následné trombóze nebude moci celé jaro hrát
 Členství ve FAČR obnoveno většině našich hráčů s výjimkou V. Budky a M. Kozáka
 Všichni hráči na hostování u nás mají obnoveno členství na rok 2014

 Tiskoviny – vstupenky, řád, doklady o výběru vstupného připraveny
 Dle nařízení OFS budou pořadatelé povinně nosit vesty – hlavní oranžovou a čtyři další žlutou,
aby je šlo rychle identifikovat. Vesty na OFS vyzvedl Martin
 Do 14. března nutné dodat na OFS soupisku áčka pro jaro 2014 – Marek, Milan, B. Slabý
 Stav kádru béčka? Fanda
 Seznamy pro výběr poplatků – A a B – po definitivním uzavření kádrů - Marek
Domluvit schůzku vedení áčka a béčka a dohodnout systém poskytování hráčů mezi týmy. Jaro by
mělo být, co se týká celkového počtu hráčů OK, pokud nebudou zranění.
Marek podá soupisku na OFS – termín do 14.3.
Nutné dotáhnout registrace Slunéčka (Vlašim chce 2.000Kč /rok) a Bürgela (čeká se na nový
výbor, pak se vyjádří).
Marek pošle Jendovi a Fandovi seznamy pro výběr poplatků.
8) F. Macháček – dluh
 Mlčí, nevíme konkrétní výši, ale přiznává ca. 4.000Kč
 Dle informace od Policie ČR lze podat žádost o trestní stíhání – do 5.000Kč přestupek, nad
5.000Kč zpronevěra
 Alternativně zkusit oslovit pana Jelínka, kde si přivydělává
V sobotu před schůzí přinesl Fanda Macháček lístky za prodej železa – dluží 5.335Kč a slíbil
přinést peníze v pondělí nebo ve středu v dalším týdnu dle výplaty v práci.
F. Macháček potvrdil úmysl odejít do béčka Teplýšovic. Ve stejném smyslu se ozvaly i
Teplýšovice (J. Kocábek), ale nechtějí dát peníze.
Návrh předsedy pustit ho, po zaplacení dluhu, na půlroční hostování za 3.000Kč zamítnut. Fanda
Nerad ho osloví, aby začal v béčku, s tím, že dveře do áčka zavřené nemá.
9) Ostatní
 Webové stránky – Fanda zajistil vytvoření návrhu (p. Masner) – nutné doplnit fotky – Marek
Kvůli časovému zaneprázdnění předsedy, zatím není posun.
 Změna stanov v souvislosti s NOZ – Milan (Věrka)
 Dlužníci: Hromas 250Kč (čepice), Tusjak 250Kč (čepice)
 Nepořídíme si baner se znakem TJ pro vyvěšování na akcích jako ples, zábavy, atd.?
Ano, Marek poptá cenu.
 Fotokniha 2013 – jaká je aktuální cena? – Veronika
 Setkání zástupců spolku na obci – pátek 14.3. do 19h
Marek nemůže – snad by mohl Kamil, ale zkusíme požádat o posun na jiný termín, aby mohl
předseda .
Dne 8.března zapsal Marek Škvor

