Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
24. srpna 2019
Přítomni: Kamil Krejcárek, Petr Florián, František Nerad, Marek Škvor, Milan Škvor
Omluveni: Miroslav Lejček, Lucie Styblíková
1) Informace pro členy výboru:
 Zakoupen křovinořez – Mountfield – 12.269Kč (8.6.)
 Úspěšně proběhl 9. ročník Sokolského dne (22.6.)
 Zaplacena faktura firmě Komárek Eurotrans za autobus na zápas do Hradištka – 4.902Kč (25.6.)
 Úspěšně proveden zápis TJ v rámci Evidence skutečných majitelů (23.7.)
 Náklady na praní dresů za 1.půlku roku činily 7.750Kč
 Uspořádali jsme 9. ročník nohejbalové turnaje za účasti rekordních 12 týmů (13.7.)
 Objednáno cvičební náčiní do sokolovny u firmy J.Hamouz School Sport za 62.400Kč (14.7.)
 FK Kavalier Sázava uhradil podíl na nákladech na dorost za jarní sezónu snížený o doplatek za
přestup P.K. – 5.600Kč (23.7.)
 Uhrazeny hráčské příspěvky ČAST na sezónu 2019/20 ve výši 5.640Kč (30.7.)
 Brigáda na úpravu hrací plochy – poděkování účastníkům (2.8.)
 Objednány tréninkové sady fotbalistů – klub platí jen potisk logem a názvem TJ (8.8.)
 MŠMT schválilo pro naší TJ dotaci z programu Můj klub 2019 ve výši 84.000Kč. Peníze již
přišly na účet TJ (12.8.).
 Společnost Gm5 s.r.o. zaplatila za využití plochy u koliby na teambuilding - 1.500Kč (12.8.)
 Firma Elmoz Czech provedla elektromontážní práce pro zavlažování hřiště – 10.233Kč (12.8.)
 Středočeský kraj poslal na účet TJ dotaci na pořízení cvičebného nářadí - 49.500Kč (19.8.)
 Nakoupeny sošky pro turnaj Ostředecký Votvírák 2019 – 961Kč (20.8.)
 Pořízeny červená trika s logem pro žákovský tým stolního tenisu – 1.198Kč (21.8.)
 Dodána 1. část cvičebního nářadí – švédská bedna a koza (23.8.)
2) Ekonomika
 Doklady za 1-4/2019 byly zkontrolovány a schváleny revizní komisí a budou hospodářskou
předány účetní firmě.
 Během září budou připraveny ke kontrole doklady 5-8/2019
3) Členská základna
 Přijetí nových členů: J.B. (r. 1968, OST)
 Ukončen výběr členských příspěvků za rok 2018. Nevybrané budou vybrány spolu s rokem
2019.
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 5, PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Členské příspěvky od roku 2019
 S ohledem na skutečnost, že TJ nabízí nově možnost využívání sokolovny, tak počínaje rokem
2019 se navýší členské příspěvky pro členy od 18 let na 200Kč ročně. Členové starší 70 let platí
členské příspěvky na dobrovolné bázi. Aktivní sportovci platí členský příspěvek v rámci.
 Výběr členských příspěvků na rok 2019 zahájíme v září (Marek + Mirek)
Hlasování o navýšení členských příspěvků na 200Kč/ ročně: PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Žádosti o dotace na rok 2020
 TJ podá na podzim žádost o dotaci v rámci programu Můj klub 2020 (MŠMT). Bohužel
vzhledem k úbytku aktivní mládeže (nepřihlášení přípravky, nezájem starších kluků o fotbal)
patrně získáme nižší částku než pro rok 2019.

 Vzhledem k tomu, že příští rok budeme pořádat jubilejní 10. ročník Sokolského dne nabízí se
možnost zkusit získat dotaci z fondu hejtmanky Středočeského kraje. Termín akce je 21.6.2020.
Hlasování o podání žádosti o dotaci z programu Můj klub 2020 PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
6) Ostatní
 Nové dresy pro áčko – akce Dress4free – MAXITIP – bohužel to vypadá na podvod. Sázková
společnost s agenturou Dress4free přestala komunikovat.
 Pořízení vlastního traktůrku na sekání trávy – poptáme a zvážíme nákup na jaře 2020 – limit ca.
40-45.000Kč.
 Kabiny – zvážit možnost pouze přístavby šatny hostů k stávající budově s využitím současných
sprch a WC.
 Ostředecký Votvírák – sobota 21. září – hasiči zapůjčí klubovnu (domluva s Petrem S.),
abychom mohli prodávat občerstvení. OSST poskytne dotaci ve výši 4.000Kč na věcné ceny

Zapsal dne 24. srpna 2019
Ing. Marek Škvor

