Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
10. prosince 2016
Přítomni: P.Florián, F.Nerad, M. Lejček, Milan Škvor, Marek Škvor, J. Müller
Omluveni: L. Styblíková, K. Krejcárek, J.Škvor, M.Novák
Hosté: V.Nerad
1) Informace pro členy výboru:
ÚP zaslal na účet dotaci na pracovníka za září ve výši 13.839Kč (14.11.)
Podána žádost na MŠMT v rámci programu VIII o dotaci ve výši 100.000Kč (14.11.)
Divadelní představení „Monsieur Hamed“ – vybráno 3.200Kč na vstupném, náklady na sehrání
divadla činily 4.400Kč (19.11.)
ČEZ vrátil na náš účet přeplatek za elektřinu v kabinách ve výši 5.595Kč (16.11.)
Zazimován areál fotbalového hřiště (21.11.)
Odpojena voda v kabinách a v kolibě – poděkování Z. Kobiánovi (27.11.)
Na sobotu 4.11.2017 domluveno divadelní představení spolku CHODIDLO Bystřice
Nadační fond pro fotbalovou mládež Středočeského kraje nám daroval 13 míčů TANGO
ROSARIO velikosti č. 5 a 5 míčů TANGO velikosti č. 4
Prodloužena registrace domény sokolostredek.cz na další 4 roky za 605Kč (7.12.)
2) Ekonomika
Kontrola dokladů 9-10/2016 provedena KK dne 19. listopadu 2016 se závěrem, že nebyly
zjištěny žádné závady ani nedostatky.
Do 15. prosince musíme předložit na OÚ vyúčtování dotace na rok 2016 – zajistí hospodářka
3) Členská základna
Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2016 – info Mirek
Ke dnešnímu dni vybrán příspěvek od přibližně poloviny členů, kteří nejsou aktivními sportovci.
Aktivní sportovci platili v rámci hráčských poplatků
4) Výroční valná hromada – sobota 10. prosince od 18h
Proslovy – výroční zpráva o činnosti – Marek
Fotbal – A: L.Procházka / Fanda/ Jenda, mládež : O.Grešla, Mirek, O.Smrkovský
Stolní tenis - Marek Škvor st.
Hospodaření – Jirka
Zpráva kontrolní komise – Jenda
Blahopřání oslavencům – 6 lahví věnoval Hotel Akademie Naháč – děkujeme!
Zajištěn raut po skončení VH. TJ na něj přispěje částkou 2.500Kč, zbytek platí fotbalisté, kteří
mají po VH rozlučku
5) Ostatní
Osvětlení hřiště
Na základě informace pana V.N. bude nutné jen koupit světla, sehnat stožáry, které musíme
zabetonovat. Bude mít na nás čas zkraje nového roku
Silvestrovský pinčes – ve středu 28.12. od 9h
Nově budou hráči rozděleni na registrované a příchozí, aby si každý zahrál. Klasické ceny – medaile,
šampaňské. Po turnaji od 15h bude hrát v salónku harmonikář p. Procházka z Divišova
Termíny halových turnajů – starší přípravka 11.2., starší žáci 18.2. v hale ZŠ Sázava
Do koliby jsou potřeba nové dveře – Má někdo možnost sehnat i starší?
Ostředku, 10. prosince 2016
Zapsal: Marek Škvor

