Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
16. června 2018
Přítomni: F.Nerad, K. Krejcárek, P. Florián, Mil.Škvor, M. Lejček, Mar.Škvor, J. Müller, J. Škvor
Omluveni: M. Novák, L. Styblíková
1) Informace pro členy výboru:
 Nakoupeny 2 branky Kickster Elite do sokolovny pro míčové sporty za 3.900Kč (28.2.)
 Nákup věcí na opravu sprch - sponzorsky Milan, instalace Z. K.
 Nákup nové sady lahví na pití – Milan.
 Instalace nových dveří do koliby – Fanda, A.F. (14.4.)
 Převoz skříní a židlí, které sehnal za symbolický 58,08Kč lv KB Jirka zajistil Martin (17.4.)
 Firma STOVOZ Tomáš Starosta sponzorsky dodal do kabin dávkovač mýdla, šampónu a
toaletního papíru plus mýdlo, toaletní papír a papírové ručníky (bude používáno i v sokolovně)
 Šampóny do sprch věnoval Jenda
 Instalace dávkovačů mýdla, šamponů a toaletku – Fanda, Z.M.
 Odvod vybraných hráčských příspěvků (8.400Kč) pokladníkem áčka do pokladny TJ (28.4.)
 Zřízena datová schránka pro komunikaci s úřady
 Na rejstříkový soud v Praze odeslány datovou schránkou účetní výkazy a zápisy z VH (4.5.)
 Nové židle pro kabinu hostů – zajistil Jirka, dovezl Martin (4.5.)
 Na účet připsán sponzorský dar ve výši 3.000Kč od SPZV Ostředek a.s. (14.5.)
 Středočeský kraj zamítl žádost o dotaci na vybavení sokolovny nářadím z důvodu nedostatku
financí ve fondu (18.5.)
 KFS Středočeského kraje daroval TJ prostřednictvím OFS 10 míčů Adidas, 1 sadu met a 1
žebřík pro tréninky a zápasy mládeže
 Vráceny prázdné barely na vodu (Petr) – na účet poslali 756Kč (11.6.)
 MŠMT schválilo dotaci pro naší TJ ve výši 109.000 Kč na sportování mládeže v oddílech
fotbalu a stolního tenisu. Použití dle v žádosti předloženého rozpočtu (12.6.)
 Náklady na autobus na zápasy (Drachkov, Maršovice a Jablonná) činily 10.164Kč
 Autobus pro dorost do Vraného n/S s 50% podílem FK Sázava stál 4916Kč
 Odvod vybraných hráčských příspěvků (3.300Kč) vedoucím dorostu do pokladny TJ (16.6.)
2) Ekonomika
 Připravit doklady za 1. pololetí 2018 ke kontrole RK – Marek, Veronika
 Kontrola RK a následné předání účetní firmě do konce srpna
3) Členská základna
 Výběr členských příspěvků ukončen. Poděkování Mirkovi.
 Příspěvek neuhradili:
 Předseda osloví členy, kteří neuhradili 2 x. O případném vyloučení se bude hlasovat na další
schůzi výboru.
4) Prodloužení pronájmu sportovního areálu
 Naše TJ má od obce Ostředek pronajatý sportovní areál (hřiště, kabiny, kurt) do roku 2028, s
ohledem na to bychom již nesplnili podmínku délky pronájmu pro žádosti o dotace na provoz
areálu na rok 2019.
 TJ požádala z tohoto důvodu obec Ostředek o prodloužení pronájmu do konce roku 2033
 Zastupitelstvo obce záměr schválilo a bude prodloužení pronájmu schvalovat na svém zasedání
25.června
 Dodatek smlouvy bude za TJ podepisovat místopředseda na základě pověření výkonného
výboru

Hlasování – pověření místopředsedy F.Nerada k podpisu dodatku nájemní smlouvy s obcí Ostředek –
PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Přihláška do soutěží OFS 2018/19
 Áčko přihlásíme do III. třídy, kam si zajistil postup. Preferujeme „benešovskou skupinu“.
 Dorost bude opět jako sdružený tým s FK Sázava přihlášen do OP. Domluveno střídání
pořadatelství domácích zápasů. Tréninky – úterý v Ostředku s áčkem, další bude v Sázavě
 Starší žáci – sdružený tým 10+1 se Sázavou. Hrát se bude na Kolínsku. Domácí zápasy
v Ostředku. Tréninky se ještě domluví
 Mladší žáci – přihlásíme sdružený tým s TJ JAWA Divišov. Domácí zápasy v Divišově.
Hlasování – schválení přihlášek - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
6) Přihláška do soutěží OSST 2018/19
 Oddíl stolního tenisu navrhujeme zachovat stejný počet týmů jako v minulé sezóny, tedy 3
 Áčko do OP1 – hrací den čtvrtek 18:30
 Béčko do OP3 – hrací den pátek 18:30
 Céčko do OP5 – hrací den pátek 18:30 (los proti béčku)
Hlasování – schválení přihlášky - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
7) Fotbal – áčko - sezóna 2018-19
 Příprava áčka bude zahájena v úterý 31. července
 Domluvené přátelsky – Libež Ne 5.8. venku, Divišov B – víkend 11./12.8. v Ostředku
 Pro účastníky III. třídy je povinná účast v poháru FAČR – 1. kolo je o víkendu 18./19.8.
 Posílení kádru – druhý gólman (v jednání M. Drahota z Chocerad/Sázavy), udržení T. Starosty,
z dorostu přijdou P. K. a O. G.
 Vedoucí týmu – Mirek oznámil, že končí po sezóně.
8) Sokolský den 23.6.2018
 Letos pouze turnaj starších žáků – O pohár SPZV Ostředek – JOMA CUP
 Přihlášeno 5 týmů – Minerva FF, Maršovice, Trhový Štěpánov, Sázava a Ostředek
 Hrát se bude na jednom větším hřišti – 7+1
 SPZV přispělo finančně darem 3.000Kč
 JOMA věnovala 6 nových míčů
 Poháry a medaile (za 1.618Kč) budou hrazeny z obecní dotace
 Brigáda – v pátek 22.6. odpoledne od ca. 16h – lajnování, příprava areálu – kdo může?
 Nutné posekat meze – J.R.
 Pořadatelé – Martin a dorostenci
9) Ostatní
 Nutné opravit poškozené oplocení nad hřištěm a dokončit plot na spodní straně – Fanda ml.
 Sokolovna – reklamace vyboulené podlahy – předseda řeší se zhotovitelem, nasazen vysoušeč
vlhkosti
 Rezervační systém pro sokolovnu – Fanda
 Letní kino na fotbalovém hřišti - 22.6. Čertoviny, 31.8. Tátova volha
 Vlašimnet zajistil pro sokolovnu bezplatně hifi (reklamní banner bude v hale)
 Žádost obce /SDH o otevření koliby během Dne obce v sobotu 30.6. mezi 12-15h - ANO
Zapsal dne 16. června 2018
Ing. Marek Škvor

