Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
31. května 2014
Přítomni: K.Krejcárek, F.Nerad, J.Müller, Mi.Škvor, Ma.Škvor, M.Lejček, P. Florián, M.Novák
Omluveni: L.Styblíková, J.Škvor
Hosté: M.Svoboda, V.Neradová, M.Moravcová, F.Sedlmaier, R.Kotil, J.Šilhavý, E.Špalek, O.Vildman,
Z.Měchura, L. Fiala
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – pan Jelínek – 12.000Kč – zaplatí za nás zpracování žádosti o dotaci; příslib od
společnosti Hartass (p. Valenta)
 Pan Filip (Pekárna Tatouňovice) nám bude do konce roku bezplatně dodávat rohlíky do koliby
 Nákup barev (bílá, zelená) na zábradlí a střídačky – 2.070Kč (9.4.)
 F.Macháček přinesl 2.000Kč jako 2. splátku dluhu za železo, ještě dluží 1.835Kč (10.4.)
 Zapojili jsme se do akce „Vyčištěno“ v Ostředku a Třemošnici (12.4.)
 Úhrada pronájmu tělocvičny ZŠ Chocerady – 1.200Kč (14.4.)
 Nákup nových štulpen UMBRO v částce ca. 1.800Kč (15.4.)
 Na účet připsán bonus od Poštovní spořitelny v částce 500Kč za aktivní využívání služeb této
banky – pro info bankovní poplatky za duben činily 4,00 Kč (17.4.)
 Provedena oprava malé sekačky – v záruce
 Dorost z Vlašimi pravděpodobně nebude – vytváří spolu s Benešovem fotbalovou akademii
 Stolní tenisté převezli stoly z Vodsliv zpět na sál ostředecké restaurace – poděkování Jurovi
Žydykovi za poskytnutí auta (2.5.)
 Cestovné B. Slabý za duben 4.050Kč a květen 1.490Kč
 Zůstatky ze vstupu za duben a květen – áčko 1.090Kč, béčko 1.170Kč
 OÚ zamítl naší žádost o navýšení dotace o 9.000Kč do částky 40.000Kč
 Vyplacena dubnová výplata zaměstnanci J. Müllerovi – celkové náklady 11.994Kč (11.5)
 Žádost o krajskou dotaci na mládež byla zamítnuta (13.5.)
 Obdrželi jsme dotaci od FAČR za členy v částce 1.625Kč – doplatek za rok 2013 (15.5.) a
v částce 11.454 Kč za rok 2014 (19.5.)
 Do pokladny odvedeny vybrané poplatky – jaro 2014 za mládež v částce 5.300 Kč (18.5.)
 Pouťová zábava – prodělek 1.500Kč (18.5.)
 Podepsána smlouva se společnosti AGRS a.s. o podání žádosti o dotaci na kabiny (21.5.)
 Odeslán dopis M. Slunéčkovi, aby vrátil částku, kterou jsme zaplatili za hostování (21.5.)
 Kabinám přiděleno č.p. 139, což umožní převod sídla do kabin při úprav stanov dle NOZ
2) Ekonomika
 Provedena kontrola dokladů 1-3/2014 revizní komisí (9.5.) – info revizní komise
Zatím nepřišla z ÚP dotace za vyplacenou dubnovou výplatu, celkem 11.994Kč.
Jenda předal vybrané poplatky za jaro od áčka – 7.200Kč.
Jenda - kontrola proběhla bez závad, pouze vyžádány dodatečné informace ke 2 dokladům;
domluvena další kontrola za druhé čtvrtletí.
3) Členská základna
 Žádost o přijetí: Patrik Svatoň (r. 2000) - FO - hlasování
 Ukončen výběr členského poplatku za rok 2013 – dodatečně vybráno ještě 400Kč – nezaplatili:
Bára, Daněk, Horáková E., Kančij, Kobián F., 4 x Novotní z Xaverova, Sedlmaierová E.,
Špalek E. ml., Ptačovský, Smrkovský O., Znamenáček M.
 Dvakrát po sobě nezaplatili K.Kamišová a M.Sládek – dle pravidel jsou navrženi na vyloučení.
P. Svatoň jednohlasně přijat za člena TJ.
K. Kamišová a M. Sládek vyloučeni z řad členů TJ

4) Koliba – provoz
 Rozhodnutí provozovat koliby se ukázalo jako správné
 Tržba za čtyři víkendy, přesto že nám počasí moc nepřálo, činí 28.404 Kč (hrubý zisk 16.958Kč
– kalkulováno jen z prodaného zboží bez udržovaných zásob)
 Zboží jsme nakoupili 17.041Kč (tj. ca. 5.500Kč činí zboží na skladě), režijní náklady činí 4.391
(zejména plyn a ŽL)
 Sortiment rozšířen o energetické nápoj a ledový čaj a zapalovače
 Jak vyřešíme stále platnou nabídku od Rychtáře?
Výsledky ukazují, že to bylo správné rozhodnutí, provozovat kolibu ve vlastní režii.
Od podzimu zkusíme Rychtáře, pokud platí podmínky, které nabídl – odhlasováno jednohlasně.
Marek osloví obchodního zástupce p. Kaňku a domluví podmínky.
5) Dotace –modernizace kabin
 Obec vybrala jako projektantku paní Kahounovou z Benešova
 Proběhla schůzka s projektantkou - Fanda, Marek (17.4.)
 Podepsáno smlouva s AGRS a.s. – podání žádosti – odměna 3,8% z dotace
 První návrh - emailem se vyjádřili jen Fanda a Milan
 Upravený návrh – diskuze a finalizace
 Rozdělení úkolů – zajištění jednotlivých listin k žádosti – nutné začít vyřizovat!!!
Upravený návrh odsouhlasen – všichni se vyjádřili emailem. Marek zašle na obec.
Jirka - nezapomenout na přívod vody a odpad v klubovně.
V příštím týdnu obdržíme vzory příloh, následně si rozdělíme, kdo které zařídí.
Podklady nutné dodat do konce července paní Kufové z AGRS a.s.
6) Fotbal
 Na základě předváděné hry a přístupu k tréninkům i zápasům rezignoval po ostudné prohře
s Mysličí trenér B. Slabý
 Operativně domluven na poslední čtyři zápasy Martin Svoboda z Divišova. Šance na záchranu
je, nutné vyburcovat tým. Nemůžeme asi počítat s hráči Kuželka, Tusjak, Kodad.
 Co dál s ostředeckým fotbalem? Jsme vůbec schopni postavit 2 týmy do nové sezóny, aby
z toho nebyla ostuda? – soupis hráčů – viz příloha. Musíme uvažovat i variantu sestupu áčka.
Nejednalo by se o zrušení jednoho či druhého ale o sloučení týmů do jednoho.
 Musíme hledat trenéra pro podzim – tipy?
 Mládež – zachováme přípravku i žáky? Nikdo nekončí jen Maroušek a Škvor T. přejdou
z přípravky do žáků, bylo by dobré získat 2-3 nové hráče do přípravky. O Martínka Škvora
(2006) projevil zájem SK Benešov – pokud ano, řešili bychom střídavým startem.
 Kdy se udělá rozlučka?
Diskuze ohledně počtu týmů v sezóně 2014/15
- Marek shrnul aktuální stav
- Fanda prezentoval přání hráčů béčka udržet dva týmy a navrhl řešení doplnění áčka
- Milan, Petr, Kamil, Mirek se vyjádřili, že i tak při daném počtu nelze mít dva týmy, zejména
pokud budeme hrát jen čtyřku a možnost nastupovat za oba týmy je velmi omezena. Ve
čtyřce se musí vytvořit před sezónou seznamy hráčů pro oba týmy, hrát za druhý můžou jen
2 hráči.
- Do diskuze se zapojila i většina hostů schůze
- Konstatováno, že počet hráčů není dostatečný pro fungování dvou týmů, aniž by hrozily
pravidelné pokuty nebo se jezdilo nekompletně.
Hlasování o zrušení obou týmů a vytvoření jednoho z místních hráčů, kam řadíme všechny hráče
s registrací za naší TJ – výsledek: výbor: pro 5, proti 1; RK: pro 3, proti 0 (Jirka elektronicky)
Do ročníku 2014/15 tedy přihlásíme jen jeden tým dospělých. Každý dostane šanci si zahrát, lze
zavést systém rotace, nominace budou v týdnu. Milan, Petr i Kamil prohlásili, že nemusí hrát
každý týden.

Hrací den i čas se domluví po zítřejším zápase béčka. Preference neděle od 15h.
Trenéra do čtyřky nepotřebujeme. Tréninky a nominace si vezmou na starost Milan, Petr a Fanda.
Počátkem srpna se svolá schůzka.
Vedoucím týmu bude Mirek – zajištění „zázemí“ při zápasech (zápis, lavička, střídání), pomezním:
M.Vosátka, výběrčím vstupného: R. Kotil, hlavním pořadatelem: Marek
Mládež: opět přihlásíme dva týmy – starší přípravku a starší žáky – posuneme začátek zápasu žáků
- hrát se bude od 9 a 10.30h.
Zájem o spolupráci projevil klub dívčího fotbalu FC Minerva. Možná pomoc se založením dívčího
dorostu od r. 2015/16.
7) Sokolský den - sobota 28.června
 Viz- příloha
Budeme postupovat dle plánu.
Účast: Milan, Petr, Kamil, J. Šilhavý, V. Neradová
8) Ostatní
 Dětský den 31.5. – schůzka – za nás Fanda – slíben proud a kužely
Poskytli jsme kužely a elektriku.
 Problémy s půjčování obecní sekačky na sekání hřiště – opakovaně slíbeno půjčení na určitý
den a čas a pak odmítnuto – Marek již řešil se starostkou. Obec zkusí zprovoznit naší starou,
pak by mohla být obecní více dostupná pro nás. Do budoucna ale musíme uvažovat o novém
vlastním traktůrku.
Petr zkusí najít nějakou dotaci na traktůrek.
 Svatební dary Zdeněk (7.6.), Milan (21.6.)
Koupí Veronika a předá Markovi
 Webové stránky
 Změna stanov v souvislosti s NOZ – Milan (Věrka)
Věrka slíbila, že připraví změnu stanov, tak aby se mohly schválit na letošní výroční schůzi. Marek
pošle současné stanovy v elektronické podobě.





Dlužníci: Hromas 250Kč (čepice), Macháček (1.835Kč)
Fotokniha 2013 – jaká je aktuální cena? – Veronika
Nájemné za používání sálu ve Vodslivech činí 2.000Kč – fakturu řeší Jana Krejcárková
Polokošile a čepice - nekoupíme nějaké do zásoby?

Zkusíme nabídnout variantu černé polokošile – Marek zjistí cenu.
 Baner se sokolským znakem – Marek
Ano, Marek poptá u Agrodatu.
 Zprovoznit do konce května zavlažování hřiště – Zdeněk Kobián, údržbář
Nutné taky něco Zdeňkovi dát, i když peníze odmítá.


Nohejbalový turnaj bude v sobotu 12.7.

Dne 31.května, zapsal Marek Škvor

