Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek ze dne 2.1.2011
Přítomni: Marek Škvor, Lucie Styblíková, Veronika Floriánová, Miroslav Lejček, Kamil
Krejcárek, Petr Florián, Milan Škvor, Kateřina Kamišová, Jiří Škvor, Josef Měchura
Vysvětlivky: červenou barvou je zvýrazněno usnesení výboru
Projednávané body:
1)
– Guláše na VH – sponzorský dar od SPZV Ostředek a.s. – výše 1.100Kč
– Bankovní účet – 23.12. provedena změna přístupových práv
– Registrace domény www.sokolostredek.cz , email: predseda@sokolostredek.cz
– Sokolský ples – 10.března 2012 od 20h – kapela Profil – 10.500Kč
– Peníze z obce: 15.000Kč na kapely v r.2011 + 3.000Kč na poháry
„Ostředecký fotbalista roku 2010“ + 2.000Kč na pohár pro vítěze turnaje
přípravek + 15.000Kč neinvestiční dotace
– Změna statutárního představitele nahlášena na OTS, ČASPV, OFS a ČMFS
– PF 2011 – na nástěnkách v obci + poslání na radnici
– OTS Benešov - nahlášeny některé z akcí z přípravné schůze, s tím že termín
nahlásíme, jakmile bude stanoven
– ČASPV – prodloužena lhůty pro podání výkazu členské základny za r.2010 do
25.ledna (paní Benešová)
 Projednáno
2) Podpis elektronicky schválených Základních pravidel řízení TJ Sokol Ostředek a
Pravidel pro fotbal.
 Podepsáno
3) Členská základna a příspěvky:
-

informace o stavu výběru za r.2010 (Mirek) + aktualizace členské základny
kvůli výkazům ČASPV, OTS.
schválení výše pro rok 2011 (výběr na podzim?) – základní výše + dobrovolný
příspěvek (100Kč + X) – viz návrh O. Vildmana na VH, výbor vyšší ?, mládež
do 18-ti let zdarma,
zánik členství pokud není zaplacen 2 roky po sobě
možnost členství bez přidružení k oddílům

 K dnešnímu dni příspěvky vybrány od 32 členů
 Kdo dva roky po sobě nezaplatí členský příspěvek, bude vyškrtnut z členské
základny – odsouhlaseno
Výše příspěvku na rok 2011
 Návrh předsedy 100 Kč základ + dobrovolná částka - odsouhlaseno
 Návrh Ondřeje Vildmana, že by fotbalisté platili více – zamítnuto
 Návrh, že výbor by platil více – zamítnuto
 Výběr příspěvků za rok 2011 začne na podzim
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4) Předání účetnictví + pokladny – Lucka + Marek + Milan
- domluvit termín s Evou a p. Tammem – zajistí Milan Škvor
 předání pokladní knihy Lucii Styblíkové
5) Krajské dotace - Petr
- na turnaj přípravek (9.7.2011)
- divadelní den (5.11.2011) –
 ze žádosti o dotaci vyjmout večerní zábavu dne 9.7.2011
 přidat do žádosti vybavení pro juniory – 10 míčů (4), sada dresů, rozlišováky,
kompletně vybavit lékárnu (iontové nápoje), pořadová čísla??, zeď (samovýroba
– předpokládaná částka 5.000 Kč)
 K žádosti přiložit – stanovy, kopie registrace právní subjektivity, zápis valné
hromady, potvrzení existence bankovního účtu
 Dotace: oplocení hřiště – vše by připravil pan Kratochvíl (termín do 15.2.2011) –
petice lidí, že souhlasí s oplocením hřiště, děti namalují obrázky hřiště
 odsouhlasen Kondracký pěvecký sbor, divadelní den dle financí TJ Sokol
6) Ostředecká lyže 2011
viz samostatné podklady – projednáváno
 ukázka medaile (3x10) cena 678,- Kč, sleva 20 %, diplom
 sněžný skútr a úprava terénu – čtvrtek
 registrace od 9.00 do 10h v sobotu
 sraz výboru v 7.30 na hřišti
 startovné 30 Kč a čaj – odsouhlaseno + do 18 let včetně zdarma
 Přípravná schůze na Ostředeckou lyži v pátek 7.1.2011 ve 20.00 v hospodě
7) Rádio Blaník – partnerství – Partner ankety Fotbalista roku, nově možnost spolupráce
při akcí TJ Sokol; reportáž o TJ Sokol, našich plánech
S Markem Škvorem – rozhovor na rádiu Blaník ohledně TJ Sokol Ostředek –
termín bude upřesněn
8) Sponzoři – stav jednání + seznam možných sponzorů
 Peníze od obce 35.000 přijdou na účet  v pokladně a na účtě bude ca. 100.000
Kč
 Marek Škvor – vytvořil sponzorskou smlouvu
 Sponzoři – 25.000 až 30.000 Kč???
9) Koliba
– stávající nájemce – Pavel Trutnovský dostal čas do konce ledna
- poplatek za zapůjčení: paušál 500Kč + spotřeba el.proudu elektroměru
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 opsat hodiny na začátku a na konci
 poplatek: 200 Kč pro domácí + spotřeba,
odsouhlaseno

500 Kč pro cizí + spotřeba -

10) Fotbal
– jmenování/ potvrzení vedoucích mužstev a trenérů
Áčko – vedoucí J.Měchura (hlavní pořadatel) a M.Lejček (pomezní);
trenér – Václav Hromas
Béčko – Richard Kotil, trenér – Jiří Müller
Přípravka – necháme na další schůzi
- kurz rozhodčích – F. Macháček ml.
 Přípravka – projednávat se bude na příští schůzi (možní trenéři – Zdeněk
Kobián, Milan Sládek, Martin po ruce, zůstává otevřené), návrh Jiří Vesecký?? –
úkol pro Katku Kamišovou
 A – zůstává, Měcholupy – přátelské zápasy na umělé trávě
 B – zůstává
 Kurz rozhodčích –F. Macháček ml. nahlášeno na svaz
 Návrh Katky Kamišové: Jiří Vesecký na kurz rozhodčích
 Kurz bude hrazen TJ Sokolem
 Na příští schůzi bude pozván Richard Kotil – vedoucí béčka
11) Ostředecký fotbalista roku 2011 – termín v r.2012 – 13.1. Coda – 7.600Kč
 Schváleno  Marek Škvor potvrdí kapele
12) Sokolovna
– současný stav
– zavedení sešitu využití – elektroměr 2.1. v 10h – 2040,7 kWh
– palivo (bude nutné, pokud chceme obnovit družstvo stolního tenisu či cvičení),
žádost na obec o zaplacení?
– klíče (výměna?)
 bezpředmětné vzhledem ke stavu  neprojednáváno
13) Stolní tenis
– dát výzvu na web a do hospody pro zjištění zájmu
– zjistit stav vybavení
 špatný stav stolů, nemáme kvalitní vybavení na přihlášení do soutěže 
neprojednáváno
14) Aerobic pro ženy
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–
–
–

zjistit zájem
náklady na cvičitelku
prověřit dotaci od ČASPV

 úkol pro Katku Kamišovou, Lucku Styblíkovou – zjistit cenu cvičitelky, zjistit
zájem v obci
15) Spolupráce s dalšími spolky
- možnost využít dotaci OTS na veřejně přístupné akce spojené se sportováním
- domluvit schůzku s paní Beranovou
- tombola na hasičský ples – permanentka na jaro? - Odsouhlaseno

