Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
8. dubna 2014
Přítomni: L.Styblíková, F.Nerad, J.Müller, Mi.Škvor, Ma.Škvor, M.Lejček, P. Florián
Omluveni: K.Krejcárek, J.Škvor, M. Novák
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – pan Pecha – 2.000Kč hotově (10.3.)
 Obec poslala na účet první část dotace na rok 2014 – 31.000Kč (10.3.)
 Nákup kolečka – Jirka – 990Kč (11.3.)
 Podepsána dohoda o práci a hmotné odpovědnosti s Marcelou Kůrkovou (11.3.)
 Úhrada členských poplatků ČUS na rok 2014 – 1.135Kč (12.3.)
 F.Macháček přinesl 2.000Kč jako první splátku dluhu za železo (15.3.)
 Odevzdán článek do Zpravodaje č. 1/2014
 Uhrazen nájem sálu v Tatouňovicích včetně elektřiny v částce 6.100Kč (17.3.)
 Koupena lajnovací barva 100kg za 3.380Kč – Martin (19.3.)
 Zapojena voda v kabinách – Zdeněk Kobián- poděkování (21.3)
 Obec nám zdarma poskytla popelnici se známkou – vyzvedl J. Müller (21.3.)
 Nakoupeno 6 barelů vody pro domácí – 902Kč (24.3.)
 Provedena sanitace pípy v kolibě – M. Voják – 350Kč (26.3.)
 J. Müller vybetonoval stojan na ukazatel skóre – beton sponzorsky od betonárky p.
Miroslav Škvor, dovoz sponzorsky SPZV Ostředek a.s. – 27.3.
 Zdeněk Kobián dvakrát zválel hřiště - poděkování
 Na MěÚ Benešov zřízena živnost na hostinskou činnost, nákup a prodej, organizace
kulturních a sportovních akcí (27.3.)
 David Langer uhradil svůj dluh 500Kč – polokošile a poplatek FAČR (28.3.)
 Zůstatek ze vstupného ze zápasu s Bystřicí činil 620Kč (29.3.)
 Odvod 1.části poplatků vybraných od funkcionářů do pokladny v částce 1.300Kč (31.3.)
 Předseda podepsal na ÚP smlouvu na dotaci na údržbáře – na 6 měsíců 12.000Kč (1.4.)
 Podepsána pracovní smlouva a dohoda o hmotné odpovědnosti s Josefem Müllerem (1.4.)
 Vyplaceno cestovné B. Slabému za březen v částce 2.220Kč (3.4.)
 Podána žádost o dotaci z programu ZELENÝ TRÁVNÍK 2014 (3.4.)
 Zaplacena čtvrtletní záloha na elektřinu v kabinách ve výši 3.700Kč (4.4.)
2) Ekonomika
 Daně Beranová sponzorsky zpracovala hospodaření za rok 2013 – celkově zisk 2.000Kč –
viz výkaz zisků a ztrát za rok 2013. Výkazy odeslány dne 24. března na OTS Benešov.
 Podáno daňové přiznání k dani příjmu na FÚ Benešov (27.3.)
 Veronika obdržela doklady za leden až březen k zpracování a přípravě na kontrolu ze
strany RK (6.4.).
 RK – provést kontrolu a předat doklady Daně (Veronika)
 Administrativní agenda s přijetím zaměstnance a následné vykazování ÚP – zajistí
Veronika ve spolupráci s Danou Beranovou
Veronika spolu RK provedou kontrolu dokladů do konce dubna a následně je předá D. Beranové.
3) Členská základna
 Žádost o přijetí: Miloslav Kapal, Petr Eichler, Petr Valenta (FO) - hlasování
 Aktuální stav výběru za rok 2013 a ukončení výběru – Mirek
Noví členové jednohlasně přijati.
Chybí vybrat od několika členů. Dokončíme při nejbližších víkendu s domácími fotbaly.

4) Koliba – provoz, režim
 Získali jsme živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a koncesi na prodej tvrdého
alkoholu – odborným garantem je Milan (27.3.)
 Provoz koliby podléhá přesným pravidlům, které vychází ze zákona – cizí akce jen v naší
režii s možnosti dohody o cenách, pokud zaplatí Marcelu.
 V souvislosti s koncesí – nutné doklady k nákupu tvrdého alkoholu, certifikát o původu, jen
jedna otevřená lahev od každého druhu – nutné uklízet lahve uložené z kabiny během
provozu někam jinam!!!
 Investice – lednice (6.000Kč), živnostenské oprávnění (1.100Kč), plyn (3.191Kč)
 Poděkování Marcele za úklid a přípravu koliby v týdnu před prvním provozem
 Nakoupeno zboží v hodnotě 9.228Kč
 První provoz dne 29.3. – tržba 5.598Kč (+ sudí občerstvení za 89Kč), hrubý zisk 2.500Kč
(bez režijních nákladů typu kečup, horčice, cukr, atd.). Odměna Marcele je 450Kč hrubého.
 Kromě piva není na příště nutné moc dokupovat. Sortiment rozšíříme o víno, výhledově o
zmrzlinu z Pinka. Marcela uvažuje do budoucna i o langoších či palačinkách.
 Atraktivní nabídka od pivovarské skupiny – Lobkowicz, Rychtář, Ježek, Černá Hora, atd.
– pokud budeme točit jejich pivo – hotově 5.000Kč každých půl roku – výčep, sklo
samozřejmostí – co s tím? Nemuselo by se jednat o Rychtáře, ale i jiné pivo ze skupiny.
 Zajištění zásobování během nepřítomnosti předsedy od 6. do 16.května + převzít tržbu
od Marcely – objednat pivo a další zboží pro provoz o pouťovém víkendu 17./18.5. (bude i
volejbalový turnaj pořádaný obcí ) a dodat ji peníze - kdo si to vezme na starost?
Víno bude v nabídce již od příštího fotbalu. Marcela ho koupí ve Vestci.
Rozdílné názory ohledně kvality piva Rychtář – Milan, Petr (ano), Fanda, Kamil (ne). Vyčkáme,
jak bude pivo přijato v hospodě a na reakci/nabídku ze strany Velkopopovického kozla.
Pokusíme se objednat větší zásoby na víkend 3. a 4. května. Případné objednávky zařídí Fanda a
domluví termín dodání dle možností Marcely. Pivo jezdí středu odpoledne. Marcela si nechá tržbu
z víkendu u sebe na úhradu případných objednávek. Pokud by potřebovala více peněz, dodá jí je
Veronika.
Provoz koliby mimo naše akce jen v naší režii a se souhlasem Milana jako odborného garanta pro
živnostenské oprávnění a koncesi. Lze dohodnout nižší ceny, ale zájemce musí zaplatit Marcelu.
5) Dotace –modernizace kabin
 Podle posledních informací budou moci i letos žádat TJ/SK i když nevlastní
 Obec měla na schůzi dne 7.4. vybrat dodavatele projektu ze 3 nabídek. Náklady uhradí obec.
 My budeme muset zaplatit zprostředkování firmě AGRS v částce 12.000Kč (již dříve
schváleno výborem). Zkusíme pana Jelínka, zda by nedal sponzorský dar.
 Patrně budeme muset i zaplatit přesné zaměření kabin oproti okolních pozemků, což je velmi
důležité ohledně nové podoby kabin
 Diskuse – jak by měli kabiny vypadat, co by mělo v nich být? Důležité pro jednání
s dodavatelem projektové dokumentace.
 Stanovení skupiny pro tento projekt – návrh Marek, Milan, Fanda. Souhlas?
 Žádost se podává do 30. září – seznam příloh k žádosti
Určitě ne patrovou budovu. Řešení necháme na architektovi při zachování místností, které
požadujeme – nová kabina pro hosty včetně sprch a WC, kabina pro domácí týmy mládeže, kabina
pro rozhodčí se sprchou a WC, kancelář TJ, klubovna, dvě WC, sklad.
Složení skupiny schváleno.
Marek získá od starostky kontakt na vybraného projektanta, abychom s ním mohli začít pracovat
na projektu.
Na částku za zprostředkování dotace ve výši 12.000Kč zkusíme najít sponzora.
6) Fotbal
 Dořešeno hostování M. Slunéčko z Vlašimi (2.000Kč) a P. Bürgla z Chocerad (7.000Kč –
schváleno SMS hlasováním mimo schůzi). Obnoveny registrace M.Kapalovi, P. Eichlerovi a
M. Bárovi. Na přestup ze Soběhrd přišel zdarma P.Valenta.






Již nyní nutné hledat 2-3 nové hráče pro áčko pro další sezónu – Marek, Milan, Petr, B.Slabý
Diskuse – jaké týmy přihlásíme do sezóny 2014/15? Jak s dorostem, budeme o něj usilovat?
Nutné doladit komunikaci A-B ohledně poskytování hráčů/gólmanů – Fanda x B.Slabý
Probíhá výběr poplatků – Jenda, Fanda, Martin

Před jarní sezónou došlo k rozšíření kádru o celkem 4 hráče pro áčko a 4 pro béčko, takže by
neměl být během jara problém, přestože tři lidi z áčka jsou zranění.
Podle vývoje situace do další schůze (druhá půlka května) rozhodneme o počtu týmů dospělých.
Marek zjistí přesné podmínky ohledně dorostu z Vlašimi s panem Svobodou.
Od podzimu uděláme Davidovi Luzumovi střídavý start, zkusíme i Vencu Ryšavého, který je ale
hráčem SK Chocerady.
Fanda s Bohoušem si každý čtvrtek domluví na případné hráčské pomoci mezi áčkem a béčkem a
nasazení gólmanů.
Výběr poplatků dokončit během dubna!
7) Pouťová zábava – sobota 17.května od 20.30h
 Plakáty – nutné vyvěsit v týdnu od 6.května – kdo?
 Pozvánky do schránek – roznos o víkendu 10./11.5. - Nikola?
 Komunikace s kapelou i s hospodskými – kdo?
 Mailová pozvánka o víkendu 10./11.5. – kdo?
 Zajistit co největší účast – všichni
 Tisk plakátů a pozvánek - ??? / Marek
 Vstupenky- tisk
Plakáty (15ks) a pozvánky (100ks) vytiskne Lucka. Marek připraví předlohy.
Pozvánky roznesou žáci o víkendu 10./11.5.
Plakáty rozveze Kamil o víkendu 3./4.5.
Komunikace s kapelou a hospodou - Lucka
8) Ostatní
 Setkání zástupců spolků a obce dne 13.3. – za TJ byl Marek - info
 Spolupráce s novými nájemci hospody – schůzka 4.4. – Marek, Milan – info
Po velikonocích si můžeme stoly nastěhovat zpět na sál.



Získat ČP pro kabiny a převést na ně sídlo TJ – žádost na OÚ podána - Marek
Web – Fanda zajistil vytvoření návrhu (p. Masner) – nutné doplnit fotky – Marek

O velikonočním víkend by měl být p. Masner v Ostředku. Zkusíme dořešit.



Změna stanov v souvislosti s NOZ – Milan (Věrka)
Dlužníci: Hromas (čepice), Tusjak (čepice), Macháček

Další splátka dluhu slíbena F. Macháčkem ve čtvrtek 10.4.




Fotokniha 2013 – jaká je aktuální cena? – Veronika
Nájemné za používání sálu ve Vodslivech činí 2.000Kč – fakturu řeší Jana Krejcárková
Naše zapojení do akce VYČIŠTĚNO 2014 – kdo může?

Účast plánují Lucka, Fanda, Marek, Floriánovi (v Třemošnici)


Sokolský tým na volejbalový turnaj obce v sobotu 17. května – kdo si to vezme na starost?

Uvidíme dle aktuální situace, áčko hraje odpoledne fotbal.


Zprovoznit do konce dubna zavlažování hřiště – Zdeněk Kobián, údržbář



Potřeba koupit nové štulpny pro sadu dresů od Umbra

Dne 8.4. zapsal Marek Škvor

