Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
24. února 2018
Přítomni: Milan Škvor, Marek Škvor, P. Florián, K.Krejcárek, J.Müller, L.Styblíková
Omluveni: M. Lejček, F.Nerad, J. Škvor, M.Novák
Hosté: L.Uršic, L. Fiala
1) Informace pro členy výboru:
Sponzorský dar: VELTEKO CZ s.r.o. 3.000Kč (hotově), Jaromír Pecha 2.000Kč (hotově)
SPZV Ostředek 2.000Kč (9.2. na účet)
Minerva FF zaplatila výchovné ve výši 5.000Kč za N.H. (20.12.)
OFS Benešov nám poslal dotaci 4.000Kč na fotbalovou mládež (29.12.)
Vyúčtována dotace od MŠMT na rok 2017 (29.12.)
Úhrada 242 Kč za prodloužení domény sokolostredek.cz (8.1.)
Nakoupeny 4 nové futsalové míče SELECT pro tréninky v sokolovně (8.1.)
Úhrada členských příspěvků FAČR na rok 2018 v částce 17.700Kč (10. + 29.1.)
Obdrželi jsme na účet dotaci 40.000Kč od obce Ostředek (12.1.)
Vyúčtování dohody o narovnání od ČUS přes OTS Benešov (14.1.)
SK Chocerady uhradil částku 1.000Kč za přestup V.B. (17.1.)
Uhrazeno startovné na zimní lize dorostu SK Union Strašnice v částce 5.300Kč (17.1.)
Podána žádost o krajskou dotaci na vybavení sokolovny náčiním ve výši 57.000Kč (22.1.)
Domluven přestup P.K. z FK Kavalier Sázavy
Prodloužen webhosting pro www.sokolostredek.cz za 582Kč (12.2.)
Zaplaceny členské příspěvky ČUS na rok 2018 v částce 1410Kč (13.2.)
Uzavřeny DPP na praní dresů (E. S., M.K.) a úklid kabin (N.H.)
2) Ekonomika
Kontrola dokladů 9-12/2017 ze strany RK proběhla dne 13.1. Nebyly zjištěny nedostatky ani závady.
Doklady následně předány účetní firmě ke zpracování účetnictví za rok 2018.
3) Sokolský ples 3.3.
V rámci schůze byla setříděna tombola, máme 500 přímých výher a 22 cen do losování
Sportovní ceny nakoupeny ve Sportisimu (5.629Kč), domluvena výměna bruslí do konce
března. Ještě koupíme poukaz za 3.000Kč
Příspěvky na tombolu – J. Měchura 1.000 Kč, Krosnářovi 600 Kč + příslib po 1.000 Kč F.
Nerad, V. Maroušek
Plakáty vytiskl Milan, rozvezl a vyvěsil Kamil
Výdej tomboly – Fanda s Aničkou + Lucka, pokud půjde.
Převoz tomboly a příprava sálu příští sobotu po tréninku fotbalistů.
4) Sokolovna
Obec schválila návrh smlouvy o výpůjčce na 15 let počínaje 1. březnem
Na úterý 27.2. je naplánována kolaudace
Fanda pracuje na rezervační on-line systému
Marek připraví návrh provozního řádu ke schválení výborem a následně ZO Ostředek
Šatny a sociální zařízení bude využíváno společně s hasiči
Úklid šaten, záchodů a sálu bude na základě DPP zajišťovat M.K.
Marek dojedná s hasiči podíl na úhradě nákladů na úklid a hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír,
mycí prostředky, atd.).
Do prostoru vestibulu je nutné koupit nebo sponzorsky získat koberce na čištění bot, lékárničku,
nástěnku, hodiny. Náklady budou kolem 10.000Kč.
Hlasování - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5) Fotbal
V řešení přestup T. S. z Teplýšovic. Chybí už je potvrzení mateřského klubu v systému.

Cena vstupného v roce 2018 na fotbalové utkání áčka
Přátelské zápasy – 23.3. v Ratajích, o víkendu 31.3./ 1.4. doma S FK Libež (sudí?)
První mistrák hrajeme 7.4. v Křečovicích, o týden později hrajeme doma s Heřmaničkami
Vstupné na fotbalová utkání – ponecháme 20Kč jako v minulém roce.
Hlasování - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
6) Mládež - fotbal
Dorost i žáci začínají soutěže shodně v neděli 8. dubna – žáci doma
Musíme se zamyslet na týmy v nové sezóně, děti ubývají
A.P. by chtěl přestoupit do žáků Teplýšovic
TJ má zájem o prohloubení velmi dobré spolupráce s FK Kavalier Sázava i pro další sezónu. Kromě
společného týmu dorostu, se nabízí možnost společného týmu mladších žáků. Starší žáci by mohli hrát
za tým Sázavy krajskou soutěž. Předseda domluví během jara schůzku se zástupci FK Kavalier.
Přestup A.P. se zamítá. Nebudeme uvolňovat děti zadarmo, případně bez písemné dohody o budoucí
kompenzaci. Spolupráce se Sázavou dá dětem možnost dalšího růstu.
Hlasování - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
7) Silvestrovský pinčes
O akci byl opět slušný zájem – 35 hráčů, z toho 10 dětí
Kategorie – registrovaní, příchozí, chlapci a dívky
Po skončení sportovní části dlouho do noci hráli zaplněnému salónku na harmoniku p. K. a na
kytaru M.C.
Letos se bude turnaj konat v sobotu 29. prosince v sokolovně
8) Halové turnaje Ostředecký pohár 2018
Uspořádali jsme dva turnaje pro žáky v hale ZŠ Sázava – 10.2. mladší žáci, 17.2. starší žáci
Nepodařilo se zajistit plný počet týmů (měli ho i jiné pořádající oddíly) – obou turnaje se
účastnilo jen pět týmů
Na turnajích jsme vzhledem k prodeji občerstvení neprodělali, ale ekonomický efekt nebyl
takový jako v předchozích letech
Poděkování patří M.K. a I.Ř. za prodej občerstvení bez nároku na odměnu a dorostencům, kteří
pomohli s časomírou a organizací – J.R. (2x), J.Š., V.K., L.S. a A.D.
Na rok 2019 opět zamluveny dva termíny – 16. a 23. února
9) Pojďme si zabruslit se Sokolem 4.2.2018
O tuto novou akci byl velký zájem, dorazilo více jak 60 malých i velkých bruslařů
Opakování akce bude v neděli 18. března od 11:30 opět na ZS ve Vlašimi
Pronájem ledu na 1,5 hodiny stojí 3.150 Kč
Partnerem druhého bruslení je SPZV Ostředek , a.s., které přispělo částkou 2.000Kč
10) Ostatní
Sokolský ples – sobota 16. března 2018 – kapela CODA
Valná hromada bude svolána, tak jak řešeno na VH v prosinci, na 14.dubna 2018
Podání dotace na pracovníka na Úřad práce
Hlasování - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Převoz nábytku z KB – dopravu slíbil zajistit Martin. Nutné najít termín.
Zapsal dne 24. února 2018
Ing. Marek Škvor

