Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
31. října 2015
Přítomni: F.Nerad, J.Müller, Mi.Škvor, Ma. Škvor, J.Škvor, M.Lejček, K.Krejcárek, P. Florián
Omluveni: L.Styblíková, M. Novák
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary: E.H.P. (Petr Šebesta) – 10.000Kč (na účet 24.9.), SPZV Ostředek a.s. zajistilo
sponzorsky terénní úpravy pro 2. etapu oplocení (12.9.)
 SK Chocerady uhrazeno hotově 1.000Kč za přestup V. Ryšavého (15.8.)
 FK Soběhrdy uhradil na účet 3.000Kč za přestup V.Jedličky (17.8.)
 Uhrazeno startovné OFS Benešov na sezónu 2015/16 v částce 2.800Kč (28.8.)
 Byla provedena oprava nefunkčního čerpadla (1.200Kč) – poděkování Z.Kobiánovi
 Nákup 5 barelů vody od AQUA Fontana za 752Kč (31.8.)
 Přišly dotace ÚP na mzdu pracovníka – 14.000Kč (4.9.), 13.936Kč (13.10.) a 13.957Kč (27.10.)
 Uhrazeny poplatky na sezónu 2015/16 za oddíl stolního tenisu v částce 3.000Kč (21.9.)
 Uhrazen poplatek FAČR za mezinárodní transfer hráče C. Sancheze v částce 3.000Kč, hráč
následně poslal 1.500Kč na účet TJ (29.9.)
 Dotace OSST na turnaj „Ostředecký Votvírák 2015“ v částce 5.000Kč – hotově (1.10.)
 Do pokladny odvedeny vybrané poplatky od fotbalistů za podzim v částce 5.350Kč (3.10.)
 Na sbírkový účet FK Tísek (vyhořelé kabiny) poslán příspěvek 2.000Kč (5.10.)
 Podána žádost na dotaci ve výši 35.000Kč na fotbalovou mládež do Programu VIII.
vyhlášeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (21.10.)
 Nedoplatek za elektřinu v kabinách činí 2.861Kč. Celková spotřeba elektřiny za minulé období
činila 14.081Kč. Nová měsíční záloha na období 11/2015 až 9/2016 byla stanovena na 1.600Kč
 Do koliby převezen elektrický sporák věnovaný paní L. Škvorovou - Jirka + Marek (24.10.)
 Zažádáno na OFS o výplatu dotace ČOV ve výši 10.000Kč určené pro fotbalové kluby (27.10.)
2) Ekonomika
 Kontrola dokladů za květen až září ze strany revizní komise.
 Do konce listopadu je nutné předat na obec vyúčtování obecní dotace za rok 2015
Kontrola dokladů bude provedena 31. října po fotbale. Následně je Veronika předá D.Beranové ke
zpracování.
Vyúčtování připraví Veronika, Marek jí pošle seznam dokladů.
3) Členská základna
 Probíhá výběr členských poplatků TJ na rok 2015
 Přijetí nových členů: Jaroslav Kycler (stolní tenis), Carlos Sanchez (fotbal), Šimon Kotil
(fotbal), Radovan Špalek (fotbal)
Výběr teprve v začátku. Nutné vybrat většinu do konce roku.
Noví členové přijati jednohlasně.
4) Fotbal
 Termín rozlučky – 7.11.2015 v hospodě
 Příprava na jaro – stačí sokolovna v Ostředku?
 Výběr poplatků u mládeže
 Zimní tréninky – ZŠ Chocerady?
TJ přispěje na rozlučku částkou 1.500Kč.
Na přípravu postačí kvůli malé docházce jen sokolovna v Ostředku.
Zimní příprava bude řešena s trenéry žáků. Probere to s nimi Martin.

5) Divadlo – sobota 14. listopadu od 19.30h
 Komedii „Jedna z nás“ zahrají ochotníci z Maršovic (inspirací byla hra Hrdý Budžes)
 Kdo rozveze a pověsí plakáty?
 Kdo může pomoci s přípravou sálu?
 Kdo u vstupu?
Plakáty vytiskne Milan, pověsí je Fanda
Sraz na přípravu bude upřesněn dle příjezdu divadelníků.
6) Výroční členská schůze – sobota 12. prosince
 Od kolika? 18h? Předtím uděláme výborovou schůzi
 Rozdělení příspěvků:
- Zpráva o činnosti za rok 2015 – Marek
- Zpráva FO – mládež - Martin
- Zpráva FO – dospělí - Fanda
- Zpráva stolní tenis - ???
- Zpráva o hospodaření – Marek
- Zpráva revizní komise - Jirka
 Gratulace jubilantům z řad členů – víno? Počet 4
 Co k jídlu? Počet porcí?
Z výroční schůze se omlouvají Lucka, Jenda a Kamil.
Začátek schůze bude v 18h a bude v salónku – vyšli jsme vstříc J.Lukešovi, aby měl volno na sále pro
myslivce.
Před výroční schůzí bude od 17h výborová schůze.
Gratulantům dáme víno.
Objednáme guláš s chlebem – 35 porcí
7) Ostředecký Votvírák 2015 – sobota 26.9.
 Turnaje se zúčastnilo 33 hráčů z 11 klubů. Přihlášky se musely i odmítat.
 OSST Benešov poskytl na odměny dotaci v částce 5.000Kč
 Poděkování panu JUDr. Tammemu za ujmutí se role hlavního pořadatele.
 Na startovném vybráno 3.300Kč, za občerstvení hráčů (polévka) a hlavního pořadatele
zaplaceno1085Kč.
 Turnaj si přes svou krátkou historii již získal renomé v rámci okresu.
8) Stolní tenis – sezóna 2015/16
 V novém ročníku reprezentují naší TJ dva týmy – áčko nakonec postoupilo do OP-3 a má jasný
cíl v soutěži se udržet.
 Uspěli jsme se žádosti o krajskou dotaci na projekt „Podpora zapojení dětí a mládeže v rámci
obnoveného oddílu stolního tenisu TJ Sokol Ostředek“. Obdržíme dotaci 40.500Kč na pořízení
dvou nových stolů včetně obalů, tréninkového robota a míčků. Zbylé náklady do celkové částky
rozpočtových nákladů uhradí TJ ze svých prostředků.
 Bude proveden nábor nových nadějí – oddíl dětí povedou J. Nenáhlo a J. Škvor. Scházet se
začnou od listopadu v posilovně v budově OÚ – termín náboru bude oznámen.
Smlouva na dotaci je již podepsána. Připravuje se zpráva o vyhodnocení dotace. Peníze přijdou na náš
účet během listopadu.
Převoz dvou stolů ze sokolovny je plánován na středu 4. Listopadu. Poděkováni Jurovi Žydykovi za
poskytnutí dodávky.
Hráči áčka si za své pořídili nové klubové zápasové dresy (cena ca. 650Kč/kus)

9) Ostatní
 Dima Proškin realizoval malbu na kabinách a obdržel klíče od kurtu, kde bude využívat zeď
jako cvičnou stěnu.
 Plán akcí na rok 2016
6. února – Halový turnaj mladších žáků v Sázavě
5. března – Halový turnaj starších žáků v Sázavě
12. března – Sokolský ples – CODA
14. května – Pouťová zábava – PROFIL
25. června – Sokolský den (možnost úpravy dle konce soutěží
9. července – Nohejbalový turnaj
24. září – Ostředecký Votvírák
12. listopadu – Divadlo
10. prosince – Výroční členská schůze
Konec prosince – Silvestrovský pinčes s ovarem
 Halové turnaje Ostředecký pohár pro mladší žáky (6.2.) a starší žáky (5.3.) v hale ZŠ Sázava
Nutné mít dostatečný počet pořadatelů
 Dotace na kabiny
Prověřit možnost přes MAS
Dne 31.října 2015 zapsal Marek Škvor

