Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
20. listopadu 2019
Přítomni: Kamil Krejcárek, Petr Florián, František Nerad, Marek Škvor, Milan Škvor, Lucie
Styblíková, Jiří Škvor, Jan Müller
Omluveni: Miroslav Lejček
1) Informace pro členy výboru:
 Nákup nového grilu Sencor do koliby – 2.349Kč (5.9.)
 Odvod vybraných členských příspěvků do pokladny – 7.100Kč (7.9.)
 Nákup věnce na pohřeb J.Bartoše - 1.526Kč (12.9.)
 Nákup 4 kelenů a nových praporků pro pomezní – Radan sport – 801Kč (12.9.)
 Obdrželi jsme sadů zelených dresů v rámci akce DRESS4FREE – doplatek 1.560Kč za dva
dresy navíc (12.9.)
 Potisk nových zelených dresů čísly – M reklama – 1.953Kč (19.9.)
 Fa.J.Hamouz School Sport dodala zbylé cvičební nářadí do sokolovny - 62.400Kč (18.9.)
 Vyúčtována krajská dotace na cvičební nářadí do sokolovny (23.9.)
 Proveden povinný zápis TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a
sportovních zařízení (29.9.)
 Štulpny – bílé a zelené od JOMA – 4.632Kč (2.10.)
 Nákup dvou náplní do lékárniček – AB store – 1.580Kč (3.10.)
 Hráčské příspěvky „áčko – podzim 2019“ předány do pokladny TJ - 7.900Kč (12.10.)
 Nákup 10 x kelen – Gazzasport – 1.120Kč (15.10.)
 Úhrada za tréninkové soupravy JOMA – 37.582Kč (16.10.)
 Čerpadlo na zavlažování vyjmuto z rybníka a zazimováno v kravíně SPZV Ostředek (23.10.)
 Vratka od ČEZ PRODEJ a.s. za elektřinu v kabinách – 8.665Kč (30.10.)
 Nová výše měsíční zálohy na elektřinu v kabinách stanovena na 1.570Kč
 Podána žádost o dotaci ve výši 81.000Kč - program Můj klub 2020 – MŠMT (7.10.)
 Podána žádost o dotaci ve výš 40.000Kč z rozpočtu obce Ostředek na rok 2020 (31.10.)
 Vyúčtována obecní dotace na rok 2019 (4.11.2019)
 Zaplacena faktura firmě Komárek Eurotrans za autobus na zápas do Mezna – 5.929Kč (18.11.)
 Hráčské příspěvky „stolní tenis – dospělí“ předány do pokladny TJ – 7.200Kč (19.11.)
 Zazimovány kabiny a fotbalový areál + odpojena voda, míče uklizeny do sokolovny – E. Špalek
2) Ekonomika
 Doklady za 5-8/2019 byly dne 28.10. zkontrolovány a schváleny revizní komisí a byly předány
účetní firmě.
 V lednu budou připraveny ke kontrole doklady 9-12/2019
3) Kabiny
 Obdrželi jsme dopis od OFS Benešov vyzývající k odstranění nedostatků ve vybavení kabin u
fotbalového hřiště.
 TJ se obrátila na obec Ostředek, vlastníka budovy, se žádostí o pomoc při vyřešení problému.
TJ nabídla, že část přístavby šatny zrealizuje formou brigád. Zastupitelstvo obce projednalo
záležitost na svém zasedání dne 14.10. a pověřila starostu obce oslovit projektanta, aby
vypracoval několik variant řešení přístavby.
 Projekční firma IPROS s.r.o. z Benešova navrhla celkem tři možné varianty. Zastupitelstvo
obce Ostředek na svém zasedání 18.11. schválilo vyčlenění částky 500.000Kč na realizaci
projektu. Dalších 200.000Kč může TJ využít za předpokladu, že TJ nebude v nejbližších 5
letech čerpat obecní neinvestiční dotaci. Volbu varianty přístavby ponechalo ZO na rozhodnutí
výkonného výboru TJ. Obec, pokud projekt hotov včas, požádá o krajskou dotaci.

 Po diskuzi výbor zvolil variantu přístavby šatny a skladu v šíři stávající budovy a délce až
vzdálenosti ca. 1m koliby.
 Výbor se bude snažit vyjednat slevu na stavební materiál i beton u místních dodavatelů.
 Připravíme rozpis brigád, kam se budou moci členové hlásit.
 Potřebnou výměnu oken a dveří na původní budově, které jsou ještě ze 70.let minulého století
se pokusí obec zrealizovat přes krajskou dotaci.
Hlasování o variantě přístavby kabin - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Soustředění fotbalistů – Jičín – 19.-23.února 2020
 Zamluveno ubytování pro 18 lidí
 TJ bude jako tradičně hradit pobyt trenéra a pronájem sportovišť
 Hráči si hradí ubytování a stravu sami. Pokladník týmu vybírá zálohu 2.000Kč na osobu
Hlasování o způsobu podílu TJ na nákladech soustředění - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Sokolský ples – sobota 14.března 2020
 Bude hrát opět kapela CODA
 Pozvolna je potřeba začít pracovat na sběru tomboly a zajištění účasti
 Součástí plesu bude vyhlášení výsledků ankety Ostředecký fotbalista roku 2019.
6) Ostatní
 Podzimní sezóna fotbalu – z pohledu A týmu byla vydařená. V tabulce mu patří 6. místo s 19
body. Tristní bilanci 7 bodů ze 7 domácích zápasů kompenzuje 12 bodů z venku. Dorost se po
pozvolném začátku rozehrál k dobrým výsledkům. Pozitivem je začleňování dalších jeho hráčů
do A týmu. Negativem pokračující „úmrtnost“ kluků v žákovském věku.
 Fotbalová přípravka – pravidelně trénuje v pátek – nyní již chodí do sokolovny. Vedou jí E. Š.,
M.N. a N.H. Přibylo několik menších dětí (3-4). Na jaře se zváží přihláška do soutěží
(minipřípravka či mladší přípravka)
 Podzimní divadelní představení – ochotníci z Bystřice představení kvůli vážným zdravotním
problémům představitelky hlavní role v září odřekly. Zahrají u nás až 7.11.2020.
 Stolní tenis – první říjnový týden začaly soutěže stolních tenistů. Oddíl vyslal do boje čtyři
týmy (OP1, OP2, OP4 a OP5) a přihlásil žáky do regionálního přeboru, který se hraje turnajově.
Turnaje 18.1. a 15.2. uspořádáme v sokolovně v Ostředku.
 Silvestrovský pinčes 28.12. – vyhlášeny tři kategorie – registrovaní, příchozí a děti. Občerstvení
zajistíme vlastními silami. S hasiči je domluveno využití jejich klubovny.
 Ostředecký Votvírák 21.9. – historicky nejlépe obsazený turnaj – 7 hráčů z krajských soutěží
(Benešov, Velké Popovice). Potřetí v historii vyhrál J.D. z Benešova.
 Ostředecký halový pohár – sobota 29.února 2020 – hala ZŠ Sázava – uspořádáme tradiční turnaj
pro mladší přípravku. Rezervován máme ještě termín 22.2. Uvažuje se nad turnajem dorostu.

Zapsal dne 20. listopadu 2019
Ing. Marek Škvor

