Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
6.února 2011
Přítomni: Marek Škvor, Lucie Styblíková, Veronika Floriánová, Miroslav Lejček, Kamil
Krejcárek, Petr Florián, Milan Škvor, Jiří Škvor, Kateřina Kamišová, Josef Měchura
Projednávané body
1) Informace pro členy výboru:
–

Sponzorský dar – Pekařství Sysel a Hanibal – 6.000Kč; MAZVA s.r.o.
poskytne neurčenou částku na účet během března; Agrodat a.s. nedá finance,
ale pomůže s plakáty, logy, atd.
– Sponzorská smlouva HOSS – podepsána v r.2010, ale neposlali peníze, slíbeno
že pošlou
– 11.ledna odeslán na OTS Benešov výkaz členské základny k 31.12.2010
– Petr Florián podal 13.ledna žádosti o dotace – divadlo, turnaj přípravek
– 21.ledna převodem zaplacena daň FÚ za dohodu o provedení práce ve výši
240Kč ( paní Veselá – praní dresů)
– 22.ledna vyměněn zámek u tělocvičny, abychom mohli lépe kontrolovat
používání
– 31.ledna podána žádost na obec o zaslání neinvestiční dotace ve výši 15.000Kč
– 31.ledna zaplacen obci nájem 1Kč za hřiště a tělocvičnu za rok 2011 +
uhrazeno dlužné nájemné ve výši 1Kč za rok 2010
– SPZV Ostředek sponzorsky pokryje náklady na občerstvení kapel při našich
akcích (Fotbalista roku, Pouťová zábava)
– Vydavatelství EGMONT (knihy o fotbale a časopis PRO FOOTBALL) věnuje
ceny pro letní turnaj přípravek (9.7.2011)
– Na Hasičský ples věnována volná vstupenka pro 1 osobu na všechna jarní
utkání
– Týdeník JISKRA věnuje půlroční předplatné na slosovatelné vstupné pro
slavnostní večer ankety Ostředecký fotbalista roku 2010
– Poplatek a pokuty OFS za podzimní sezónu – 650Kč – nutné zaplatit do 18.2.
– Nabídka Benešovského golfového klubu
2) Předání účetnictví + pokladny
-

12.ledna převzata pokladna a účetnictví od Evy Horákové – přítomni Marek Š.
a Milan Š. – stav k 31.12.2010 – pokladna: 38.079Kč, účet: 23.432,43Kč
15. ledna předána pokladna a účetnictví - Lucce S. – přítomni Marek Š. a Jirka
Š. (za kontrolní komisi)
Dohoda, že v pokladně nebudeme nechávat více jak 10.000Kč
Eva Horáková připraví daňové přiznání za zaměstnance na dohodu o provedení
práce a také výkazy hospodaření za rok 2010, které se odevzdávají na OTS
Benešov
Bankovní účet – nutné zřídit oprávnění pro Lucku S. a vyřešit způsob vybírání
a placení – možnosti výběr: jen přes přepážku nebo bankovní karta ; přepážka

-

nebo internetbanking (100Kč/měsíc – to je dost, ale jen tak lze mít
elektronický výpis (12 měsíců x 24,50Kč) – asi zůstaneme jen u přepážky
odsouhlaseno, že zůstaneme pouze u manipulace přes přepážku.
Informace o stavu účetnictví ke konci měsíce bude podávána na každé schůzi –
od březnové schůze

3) Výběr členských příspěvků – aktuální stav výběru za r.2010 – Mirek L.
K dnešnímu dni vybrány členské příspěvky od 51 členů. Mirek vybere zbytek do konce února.
4) Valná hromada Regionálního centra ČASPV Benešov (16.2. od 15.30h)
- určení delegáta za TJ
Předseda Marek Škvor
5) Ostředecká lyže 2011
-

Akce se dle ohlasů vydařila, přes špatné počasí byla účast slušná
Informace z akce publikovány v Jiskře a Benešovském deníku (redaktorka byla
přímo na závodech) a také je odvysílalo Rádio Blaník
Výnos: tržba občerstvení + startovné/ dobrovolné vstupné: 4.852Kč
Náklady: 1.229 Kč nákup občerstvení, 678 Kč medaile (polovina sad zůstala
na příští ročník)
Náměty na příště: závod dvojic, delší trať, poutač u silnice

Poutač na akce TJ Sokol na lípu u hřiště – prokonzultovat s obecním úřadem
6) Vstupenky na fotbal + vykazování výběru
-

Nové vstupenky – kolik na utkání – 60ks ?
Doklad o výběru vstupného a poplatku pro rozhodčího – viz vzor
Budeme vybírat i během přátelských utkání a při zápasech přípravky?
Forma výběru?
Zvýšit propagaci / informovanost o konání utkání – Plakáty nebo vývěska?

Nová vstupenka na fotbalová utkání – příprava 100 ks na utkání, dokladu o výběru vstupného
– schváleno
Marek Š. – dotisk vstupenek na počet 100ks, Lucka S. zajistí ořez na jednotlivé vstupenky.
Nutné určit, kdo bude vybírat vstupné, Věra Měchurová již nechce.
Vstupné u přátelských zápasů a při zápasech přípravek se nebude vybírat – odsouhlaseno
7) Fotbal – dospělí
–

Možný problém s počtem fotbalistů pro jarní sezónu – nutné 2-3 získat projednáno

–
–
–
–

Vedoucí béčka Richard Kotil souhlasí s novými pravidly
Budou vyhotoveny seznamy hráčů s podpisy a prohlášením o zdravotním stavu
Soustředění – 23.-27.únor v Jičíně – zcela si ho hradí fotbalisté za vlastní
peníze bez příspěvku TJ
Poplatek 650Kč – z toho 450Kč pokuty (3 x vyloučení + nenahlášení výsledku
béčko) – bude to od jara platit provinilec - odsouhlaseno

8) Fotbal - přípravka
–
–
–

Nový hlavní trenér – Ondra Vildman, trenéři Vláďa Maroušek a Martin Novák
V sobotu 22.ledna byl první trénink v tělocvičně
V sobotu 29. ledna Štěpánovský turnaj v Kladrubech – mladší přípravka –
ročníky 2002 a mladší – 3. místo
– Tréninky budou každou sobotu od 10h v tělocvičně
– V jednání občasné tréninky s Bílkovicemi v Divišově
– 19. března turnaj MARŠ Cup v Neveklově – podána přihláška
– Na webu zřízena informační stránka pro přípravku
– Nutné dořešit registrace některých hráčů- Bodlák, Svobodová – Milan Š.
– Nakoupit rozlišováky – už lze, dotace podána! Chybí i na trénincích!
Nápad firma KICK; www.kick.cz – sada dresů za zvýhodněnou cenu. Marek Š. prověří.
9) Dotace „Zelený trávník 2011“
- budeme žádat?
Nelze žádat na oplocení hřiště  v současné době nebudeme žádat
10) Tělocvična
–
–
–
–
–
–

Nutné udělat brigádu a uklidit
Milan Škvor truhlář provede sponzorsky opravu obložení – resp. obnoví
chybějící část
Uhlí – problém kotelna plná hasičského vybavení, nelze skladovat
Kotelník ?
Zavést sešit, kam se bude každý zapisovat?
Komu dát klíče?

Klíče – Marek Škvor, Milan Škvor, obec (nutné donést)
Úklid tělocvičny – termín se vyhlásí v létě
11) Možnost členství v místní akční skupině POSÁZAVÍ
Zamítnuto

Propagace akcí a poskytnutí cen
Pomoc a možnost získání dotací – tělocvična / hřiště
Roční poplatek 2.400Kč

12) Koliba
-

Schválení podmínek pronájmu
Současný nájemce – Pavel Trutnovský se ve stanovené lhůtě do 31.1.2011
závazně nevyjádřil

Sjednat schůzku dvou zástupců s Pavlem Trutnovským, kde se definitivně dořeší ukončení
spolupráce nebo pokračování, aby se utnula fáma kolující po vsi. Na základě výsledku
schůzky se bude případně hledat nový nájemce.
13) Aerobic pro ženy
–
–
–
–

Lucka S. zařídila obnovení cvičení
OÚ schválil úpravu „posilovny“, aby prostředí bylo kulturnější
Náklady na cvičitelku?
Výše příspěvku TJ ?

Omezená kapacita posilovny na OÚ. Patrně nebudou žádné náklady na cvičitelku P.
Kocábková by předcvičovala zdarma. TJ by mohla nakoupit nějaké náčiní pro cvičení. Bude
se řešit na příští schůzi.
14) Setkání představitelů spolků
-

Ve středu 2.2. proběhlo setkání předsedů TJ Sokol, CPV
náčelníka hasičů
Bude vytvořen seznam akcí
Možnost spolupráce na některých akcích

a starosty

+

30.4. – ve spolupráci s CPV sportovní odpoledne pro děti, rozloučení s létem v srpnu / září
Seznam akcí bude vyvěšen na CHOPOSu.
V létě nohejbalový turnaj, v prosinci vánoční turnaj ve stolním tenise (v sále restaurace?),
obnovení turnaje v malé kopané?
15) Slavnostní večer ankety Ostředecký fotbalista roku 2010
–
–
–
–
–
–
–
–

Termín: sobota 12. března od 20h
Kapela: Šakalí dech – 8.000Kč (5.000Kč uhradí obec proti dokladu, zbytek TJ)
+ SPZV uhradí občerstvení hudebníků
Výše vstupného – 100Kč
Vstupenky – vstupenkový blok – slosovatelné vstupenky (minimálně – volná
vstupenka na fotbal na jaro 2011, půlroční předplatné Týdeníku JISKRA,
možná něco od Staropramenu)
Plakáty – jen nejbližší okolí – Ostředek 3x, Mžížovice, Kozmice, Vodslivy,
Čakov, Tatouňovice, Vlkov, Třemošnice, Choratice
Pozvánky po obci do schránek – Mirek L.
Moderátor večera – Marek Škvor
Ceny – broušený pohár (Soňa Glass) a další poháry ve výši 3.000 Kč uhradí
obec oproti předložení dokladů

–

Odměny od sponzorů: Staropramen, Hotel Akademie Naháč, Egmont, Pro
Fotball, Patria Kobylí, Rádio Blaník
– Pověšení banerů – Rádio Blaník, Staropramen
– Nevyrobíme si baner se všemi sponzory – zkusit Agrodat? Možná velká
samolepka na nějaké desce s možností zavěsit – použití i pro fotbalové zápasy?
– Pořadatelská služba – 2 lidi u vstupu – vybírat po celou dobu, možná od 24h
jen 50Kč?
– Zajištění knížeček (1 x A4) na stoly – ca. 30ks – dle loňského vzoru - kdo
vytiskne - Marek Škvor
Vstupné 100 Kč, slosovatelné vstupenky, Lucka Styblíková – plakáty A3
Obdoba Ostředeckého fotbalisty pro přípravku?, ocenění hráčů přípravky – medaile pro
každého v rámci letního turnaje.
Baner se všemi sponzory, korková nástěnka – prověří Veronika F.
Pořadatelská služba / vstup – Mirek Lejček, p. Měchura
Vstup – vybírat do půlnoci
Sraz 12.3. ve 14.00 v sále hospody – příprava na večer Ostředeckého fotbalisty
16 ) Otevřená diskuse
Uskutečníme brigádu na sběr kamene – termín se dořeší se SPZV
Termín další schůze 13.3. ve 14.00 – úklid sálu + schůze

