Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
21. září 2018
Přítomni: F.Nerad, K. Krejcárek, P. Florián, Mil.Škvor, M. Lejček, Mar.Škvor, L. Styblíková
1) Informace pro členy výboru:
Zatravnění malého vápna u branky pod tribunou – Milan + E.Š. (29.6.)
Na účet připsána dotace ve výši 109.000Kč z programu Můj klub – MŠMT (19.7.)
Uhrazeno startovné OSST ve výši 450Kč za tři týmu stolního tenisu (25.7.)
Náklady na praní dresů a úklid kabin za jarní sezónu činily 11.950Kč
Advokátní kancelář JUDr. Věra Škvorová věnovala TJ dvě nové sítě na fotbalové branky)
Firma STOVOZ s.r.o. zakoupila pro áčko 4 nové míče Adidas
Uhrazeno na účet FK Kavalier Sázava 5.000Kč za přestup M.D. (1.8.)
OSST uhrazeno 4.980Kč za evidenční poplatky na sezónu 2018/19 (2.8.)
Firma Jelínek sponzorsky vyrobila pro TJ novou desku / pult k výdeji občerstvení u koliby
Firma Zámečnictví F.Nerad sponzorsky opravila poškozené oplocení u parkoviště nad hřištěm
Uzavřen dodatek č. 2 nájemní smlouvy s obcí Ostředek na areál fotbalového hřiště (6.8.)
FAČR vrátil na účet TJ částku 5.590Kč za zaplacené náklady na rozhodčí v jarní sezóně (28.8.)
Zaplacena faktura firmě Eichler BUS s.r.o ve výši 4.598Kč za autobus do Miličína (13.9.)
Společnost EUDI REAL poskytla zdarma klubu fůru hlíny na úpravy hřiště.
TJ Jiskra Struhařov uhradila hotově domluvenou sumu 5.000Kč za přestup O.V. (21.9.)
2) Ekonomika
Kontrola dokladů za 1-6/2018 proběhla dne 13. září bez připomínek
3) Členská základna
Přijetí nových členů: P.K. (r. 1999, FO), J.S. (r. 1953, OST), M.P. (r. 1977, OST)
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 7 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Na vlastní žádost ukončili členství T.V. a J.S.
Vyloučení členů, kteří přes výzvu neuhradili 2 roky po sobě – L.T., O.H., M.B..
Hlasování o vyloučení těchto členů: PRO: 7 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Členské příspěvky
Na přelomu září/října zahájíme výběr příspěvků za rok 2018
Od roku 2019 se zvýší členské příspěvky, za předpokladu zahájení standardního režimu
provozování sokolovny na 200Kč
Hlasování – zvýšení členských příspěvků od roku 2019 – PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Ostředecký Votvírák 22. září 2018
Turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče okresu Benešov
Prvně bude uspořádán v ostředecké sokolovně na čtyřech stolech
Občerstvení bude prodáváno v naší režii – systém ala Koliba – prodej M.K.
S SDH Ostředek domluveno využití hasičské klubovny jako výdejny občerstvení
Na ceny obdržíme dotaci od OSST Benešov ve výši 4.000Kč
Kapacita 32 hráčů byla rychle naplněna včetně několika náhradníků
6) Divadelní představení – sobota 3. listopadu od 19h
Na letošní rok domluveno ochotnický spolek Zornice Maršovice
Zahrají nám představení „Tenkrát v Dalastownu“, které získalo dvě ceny na krajské přehlídce
venkovských divadel v Sadské (za návrh kostýmů a za herecký výkon)
Vstupné bude 100Kč jako vloni
Na přípravě sálu se ještě domluvíme

7) Údržba areálu
Od září bude uzavřena nová DPP s E.Š., platnost do konce roku
Návrh odměny – 120Kč hrubého
Hlasování – o výši odměny – PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
8) Sokolovna
Obec řeší se zhotovitelem reklamaci zvednutí části parket. Ten zatím nezakázal využívání do
vyřešení reklamace, ale odložila se instalace sloupků na nohejbalovou sítˇ.
V budově je problém s nedostatkem vody
Dle vývoje odstranění problému a jednání se zhotovitelem se bude řešit zpřístupnění veřejnosti i
využití naší TJ (stolní tenis zatím nevadí, fotbal vadí)
Nutné dokončit rezervační systém - Fanda
9) Ženský fotbal
N.H. nastínila možnost vytvoření ženského týmu vzhledem k rozpadu týmu Minerva FF.
Výbor projednal možnost zřízení týmu, předběžně souhlasí a požaduje zjistit podmínky
vytvoření a přihlášení týmu a zajištění dostatečného hráčského kádru pro finální rozhodnutí
Hlasování pro usnesení o vytvoření ženského týmu: PRO: 4, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 0
10) Zastřešení prostoru mezi kabinami a kolibou
Předseda navrhl vybudovat přístřešek prostoru mezi kabinami a kolibou
Výbor návrh nepřijal, s tím že je lepší trvalé řešení formou modernizace kabin a TJ se bude
snažit její provedení u obce, která je majitelem budovy.
Hlasování návrhu zastřešení prostoru mezi kabinami a kolibou: PRO: 1, PROTI: 6, ZDRŽEL SE: 0
11) Smlouvy na přestupy dětí
V současné době má klub uzavřené smlouvy s SK Benešov ohledně přestupů M.Š. a J.Š. a se
Sokolem Teplýšovice ohledně A.P., F.P. a J.S.. Dále je pak uzavřena dohoda s Minerva FF
ohledně 7 děvčat.
Vzhledem k tomu, kolik TJ investovala z poslední roky, jsou další odchody dětí nežádoucí. Jde i
o zachování fotbalu v naší obci bez nutnosti draze nakupovat hráče.
12) Sokolský den 23. června 2018
Letos pouze turnaj starších žáků – O pohár SPZV Ostředek – JOMA CUP
Účastnilo se 5 týmů – Minerva FF, Maršovice, Trhový Štěpánov, Sázava a Ostředek
Vyhrála Sázava, naši skončili bez bodu poslední
V pátek 22.6. byla brigáda – příprava – Milan, E.Š, Marek a A.F.
Příští ročník bude v sobotu 22. června 2019
13) Fotbal
Áčko bylo dle našeho přání zařazeno do „benešovské“ skupiny III. třídy
Podařilo se dojednat přes komplikace přestup brankáře M.D. ze Sázavy (Chocerad)
O.V. odešel na trvalý přestup do Struhařově, kde minulou sezónu „hostoval“
Spolupráce se Sázavou ohledně dorostu a starších žáků se ukazuje jako velice dobrý krok, který
našim dětem prospěje.
Osvědčilo se vytvoření společných mladších žáků s Divišovem
Aktuálně máme aktivních – 7 dorostenců, 7 starších žáků a 3 mladší žáky. Bude důležité je
udržet u fotbalu a postupně včleňovat mezi dospělé.
Prvním tréninkem zahájila svoje působení další generace přípravky – vedení E.Š., R.K., pomoc
přislíbil i Milan a Petr. Na prvním tréninku se sešlo deset dětí. V plánu je zorganizovat pro ně
v této sezóně halový turnaj v Sázavě a pak turnaj v rámci Sokolského dne.

14) Ostatní
V sobotu 7. července proběhl za účasti 8 trojic nohejbalový turnaj na víceúčelovém kurtu
FAČR bude v letošní sezóně hradit z dotačních peněz rozhodčí a delegáty
Koliba vybavena zařízením od pivovaru Bernard. Ještě bude vyměněna reklamní tabule a
dostaneme nový slunečník.
Dle vzorů od ČUS vytvořeny dokumenty v souladu s GDPR. Jsou k dispozici na webu TJ.
Zapsal dne 21. září 2018
Ing. Marek Škvor

