Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
14. listopadu 2018
Přítomni: K. Krejcárek, P. Florián, Milan Škvor, Marek Škvor, L. Styblíková
Omluveni: F. Nerad, M. Lejček
1) Informace pro členy výboru:

Nákup 3 ohrádek pro stolní tenis od firmy STEN marketing za 2950Kč (24.9.)
Dotace na Ostredecký Votvírák ve výši 3.964 Kč od OSST – hotově (3.10.)
Na MŠMT podána žádost o dotaci z programu Můj klub 2019 ve výši 84.000Kč (10.10.)
Obdržena dotace od FAČR ve výši 15.543Kč (11.10.)
Ukázkový trénink přípravky s 2 trenéry SKS v Ostředku (31.10).
Vyúčtována dotace z rozpočtu obce Ostředek na rok 2018 ve výši 40.000Kč (5.11.)
Doplatek za elektřinu v kabinách činil 10.887Kč (5.11.)
Nová měsíční záloha za elektřinu v kabinách činí 2.360Kč
Podána žádost o dotaci z rozpočtu obce Ostředek na rok 2019 ve výši 40.000Kč (6.11.)
Nabití kreditu datové schránky TJ – 1.000Kč (8.11)
Dorost přihlášen na Zimní ligu Unionu Strašnice na UMT – startovné 5.600Kč (platíme na půl s
FK Kavalier Sázava).
Vybrané příspěvky – dospělí stolní tenisté ve výši 5.800Kč odvedeny do pokladny (10.11.)
Ukončen výběr příspěvků fotbalového týmu dospělých – vybráno 8.000Kč (10.11.)
Vybrané příspěvky – fotbalová přípravka ve výši 2.200Kč odvedeny do pokladny (12.11.)
Klub se odvolal proti rozhodnutí STK OFS Benešov neřešit neoprávněný start hráče D.Č. utkání
s SK Votice. Řešit se bude 21.11. na VV OFS. Uhrazen správní poplatek 1000 Kč.
Zazimování kabin a fotbalového areálu – E.Š. a Z.K. – děkujeme!
2) Ekonomika

Ke kontrole připraveny doklady za 7-10/2018.
3) Členská základna

Přijetí nových členů: E.Š. (r. 2010, OST), T.L. (r. 2011, FO), D.Š. (r. 2013, FO), V.Š. (r. 2015,
FO), T.N. (r. 2012, FO), V.N. (r. 2009, FO), K.K. (r. 2012, FO)
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Soustředění fotbalového týmu dospělých

termín: 6. - 10. března v Jičíně
pronájem sportovišť a náklady na pobyt trenéra hradí klub, hráči si hradí ubytování a stravu
možná účast hráčů dorostu
Hlasování – podíl na nákladech na soustředění – PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Prodej občerstvení v kolibě v roce 2018

Čistý příjem činil 61.325KčCelková tržba činila 137.099Kč
Tržby meziročně stouply o 7%, a to například letním kinům nepřálo počasí
6) Silvestrovský pinčes – 29. prosince v sokolovně

Prvně se turnaj uskuteční v sokolovně
Kategorie – registrovaní, příchozí a děti
Prodej občerstvení v režii klubu
Předseda domluví s hasiči zapůjčení klubovny

7) Sokolovna

Problém s podlahou je stále v řešení, nicméně se situace zlepšuje
Na schůzce 13.11. povolil TDI i zástupce zhotovitele využívání i pro sporty jako je fotbal či
florbal nebo nohejbal. Sokolovnu začali využívat mladí hasiči (neděle 16:30 až 18h).
Případné razantní opatření bude realizováno v létě
Provoz zatím bude v provizorním režimu bez možnosti on-line rezervace. Ty lze zatím učinit
jen po dohodě s předsedou TJ.
Fanda s Markem se pokusí dokončit rezervační systém do konce roku, ale spuštěn bude až po
vyřešení problému s podlahou.
Hlasování – provoz sokolovny – PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
8) Ostatní

Divadelní představení 3. listopadu – hra Tenkrát v Dallastownu – Zornice Maršovice – vybráno
3.600 Kč, ochotníkům vyplaceno 2.000Kč
Termíny halových turnajů mladých fotbalistů v hale ZŠ Sázava – 16. února starší přípravka, 23.
února starší žáci
Sokolský ples bude v sobotu 16. března – hrát bude Coda – začít sbírat tombolu!
Zapsal dne 14. listopadu 2018
Ing. Marek Škvor

