Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
12. listopadu 2016
Přítomni: L.Styblíková, K.Krejcárek, P.Florián, F.Nerad, M. Lejček, Marek Škvor
Omluveni: Mil.Škvor, J.Škvor, J.Müller, M.Novák
Hosté: L.Procházka, Z.Měchura, F. Sedlmaier, E.Špalek, T.Sadílek
1) Informace pro členy výboru:
Krajský úřad zamítl naši žádost o dotaci na sportovní aktivity mládeže
Vybrané hráčské příspěvky – fotbal áčko – za podzim 2016 činí 8.700Kč
Vybrané hráčské příspěvky – st.tenis – tým A – sezóna 2016/17 – činí 2.000Kč (7.10.)
Podána žádost o dotaci z rozpočtu obce Ostředek na rok 2017 ve výši 40.000Kč (7.10.)
Od firmy Plzeňské pivovary a.s. jsme získali velký slunečník s motivem „Birell“
Na účet připsána dotace od ÚP na pracovníka za srpen ve výši 13.988Kč (10.10.)
Vybrané hráčské příspěvky – fotbal přípravka a žáci – za podzim 2016 činí 5.500Kč (16.10.)
Úprava světelného ukazatele na skóre do 19 branek – náklady 2.783Kč (21.10.)
Za přestup hráče O.Hanibala do Struhařova jsme obdrželi ve 2 splátkách 10.000Kč (17.10.)
Rozšíření sady dresů UMBRO – modrobílá kombinace o čísla 17 a 18 stálo 2.015Kč (27.10.)
Za vykoupení z trestu po vyloučení v Přestavlkách uhradil P.Florián pokutu 500Kč (29.10.)
Vybrané hráčské příspěvky – fotbal dorost – za podzim 2016 činí 3.900Kč (30.10.)
Zazimováno čerpadlo z rybníka, uloženo o J.Müllera. Poděkování Z.Kobiánovi, M. Lejčkovi a
E. Špalkovi (1.11.)
Proběhla kontrola z Úřadu práce ve věci mzdových výkazů k dotaci na pracovníka. Nebyl
zjištěn žádný nedostatek.
Vybrané hráčské příspěvky – st.tenis – týmy A+B – sezóna 2016/17 – činí 4.500Kč (1.11.)
Vyúčtování elektřiny v kabinách a kolibě – přeplatek 5.595Kč nám bude vrácen na účet.
Měsíční záloha snížena na 1.050Kč
Zazimování pípy v Kolibě – 350Kč (8.11.)
Na vstupném při 5 domácích zápasech na podzim vybráno celkem 2.534Kč (12.11.)
2) Ekonomika
Nutné urychleně zkontrolovat ze strany RK doklady září a říjena a předat je účetní firmě
Nutné provést vyúčtování obecní dotace za rok 2016 a dotace od MŠ3MT do konce listopadu
Kontrola dokladů RK bude provedena v sobotu 19.11. po fotbale
3) Členská základna
Noví členové: J. V. - r. 1999, J. Š. – r. 2002, V. S. – r. 1991, A.K. – r. 2008, Š.K. – r. 2006
Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2016 – info Mirek
Výše členských příspěvků – požadavek MŠMT kvůli dotacím – info Marek
Hlasování výboru o přijetí nových členů – PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Aktuálně má TJ 167 členů, z toho 70 členů z řad mládeže do 18 let.
Výběr členských příspěvků byl zahájen.
MŠMT požaduje pro udělení dotací, aby se u mládeže vybíralo minimálně 100Kč ročně, u dospělých
500Kč ročně. Zatím nebudeme výši příspěvků měnit.
4) Fotbal
Rozlučka stanovena na termín výroční valné hromady – tj. na 10. prosince
Mládež zakončila podzimní sezónu:
dorost se potýkal s problémem, že se týden co týden výrazně měnila sestava a ke konci bylo
hodně zraněných. Zklamáním byl malý zájem ostředeckých kluků, stabilně chodili jen 4
Starší žáci skončili poslední bez bodu. Tým je ale z více jak 2/3 složen z mladších žáků.
Starší přípravka – příslib do budoucna, jsou tam nadějní fotbalisté
Termín soustředění áčka 1.-5. březen 2017. Klub bude hradit nájem sportovišť a pobyt trenéra.
Brigáda na zazimování kabin – úklid míčů, barev, vody, PC , atd. – kdy?

Poděkování SPZV Ostředek za bezplatné poskytnutí techniky na přípravu hřiště před dnešním
zápasem se Zaječicemi.
Úklid míčů bude proveden bezprostředně po skončení schůze. PC uklidí Marek na OÚ. Zazimování
areálu provede P.M. a požádáme Z.K. o odpojení vody.
5) Stolní tenis
Áčko se po 8.kolech drží na druhém místě jen o skóre za Smilkovem. Cílem je porvat se o
postup do OP2
Béčko se drží ve středu tabulky OP4, céčko již dvakrát remizovala a je předposlední.
Mládež začal trénovat na DPP Míra Janata, bývalý extraligový hráč. Oddíl mládeže má
aktuálně 12 aktivních členů.
Silvestrovský pinčes s ovarem a harmonikou se bude konat ve středu 28. prosince v hospodě
6) Divadelní představení – sobota 19.listopadu od 19h
Plakáty rozvěšeny po okolí, proveden mailing, ještě bude pozvánka rozeslána SMS info
systémem OÚ
Sraz na přípravu sálu v 16.30h. Kdo může?
Vstupné stanoveno na 100Kč. Kdo bude u vstupu?
Sál připravíme po příjezdu z fotbalu z Netvořic. U vstupu Marek, Mirek a Fanda.
7) Dotace MŠMT
Dne 7.11. podána na MŠMT prostřednictvím OTS Benešov žádost o dotaci ve výši 75.000Kč
v rámci dotačního programu IV – Provoz a údržba sportovních zařízení – lze hradit náklady na
lajnovací barvy, elektřinu, oprava hlavního schodiště, postřik a dosetí trávníku, mzda
pracovníka
V současně době je v přípravě žádost v rámci programu VIII – Organizace sportu v rámci
TJ/SK. Budeme žádat o 100.000Kč. Nárok mají jen oddíly, kde mají více jak 12 členů do 18
let. Naše TJ to splňuje jak pro fotbal, tak pro stolní tenis. Z dotace se hradí odměna trenérům a
drobné sportovní vybavení – např. míče.
8) Výroční valná hromada – sobota 10. prosince od 18h
Od 17h bude výborová schůze
Občerstvení – guláš? Porcí?
Proslovy – roční zpráva o činnosti – Marek
Fotbal – A Borina / Fanda?, mládež - trenéři
Stolní tenis A- Jura Ž., B – Marek Škvor st., C- Stanovský
Hospodaření – Jirka?
Zpráva kontrolní komise – Jenda
Blahopřání oslavencům – 8 členů – lahev dobrého vína?
Místo guláše pozveme na raut, který bude připraven na rozlučku fotbalistů.
VH uděláme v salónku, aby se pak plynule přešlo do rozlučky.
Oslavencům dáme lahev kvalitního víno.
9) Ostatní
Osvětlení hřiště – rozšíříme na celou polovinu hřiště pod kabinami – nešlo by využít konstrukci
na sítěmi za brankou? Zlepšili by se možnosti na trénování.
Zjistíme možnosti a náklady. Pokud by to bylo v našich finančních možnostech, zrealizujeme.
Termín plesu – sobota 18. března 2017, bude hrát CODA
V roce 2017 nebude pouťová zábava – na sobotu 20. května zajištěn harmonikář
Ostředku, 12. listopadu 2016
Zapsal: Marek Škvor

