Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
14. ledna 2020
Přítomni: Kamil Krejcárek, Petr Florián, Marek Škvor, Milan Škvor, Jiří Škvor
Omluveni: Miroslav Lejček, Lucie Styblíková, František Nerad
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary: Jaromír Pecha – 2.500Kč – hotově (3.1.), VELTEKO CZ s.r.o. – 3.000 Kč –
hotově (7.1.) , SPZV Ostředek a.s. (na sokolské bruslení) – 3.500 Kč – účet (9.1.)
 Provedena sanitace a zazimování pípy v kolibě – fa. M.Voják – 500Kč (22.11.)
 Proplaceny doklady za vodoinstalatérské potřeby za podzim – Z.Kobián – 2.633Kč (3.12.)
 FK Kavalier Sázava uhradil podíl na nákladech na dorost za podzim 2019 – 4.400Kč (10.12.)
 Vyplaceny odměny z DPP (praní dresů, úklid sokolovny) včetně odvodů – 6.650 Kč (16.12.)
 Vyúčtována dotace od MŠMT – program Můj klub 2019 – posláno datovou schránkou (17.12.)
 Uhrazen pronájem ledu na ZS Vlašim pro Novoroční sokolské bruslení - 3.500 Kč (18.12.)
 OFS Benešov poslal na účet dotaci na mládež ve výši 1.000 Kč (31.12.)
 Hráčské příspěvky „stolní tenis – mládež“ předány do pokladny TJ – 2.100Kč (3.1.)
 Hráčské příspěvky „dorost – 2019/20“ předány do pokladny TJ – 3.600Kč (3.1.)
 Hráčské příspěvky „přípravka – podzim 2019“ předány do pokladny TJ – 2.000Kč (6.1.)
 Zaplaceny členské příspěvky FAČR na rok 2020 – 9.600 Kč (13.1.)
 Uhrazeny členské příspěvky ČUS na rok 2020 – 1.370 Kč (13.1.)
 Obci zaplaceno nájemné na rok 2020 za kabiny, fotbalové hřiště a kurt ve výši 1 Kč (13.1.)
2) Ekonomika
 Probíhá příprava dokladů 9-12/2019 ke kontrole RK. Nutné předat během první poloviny února
účetní firmě pro zpracování hospodářského výsledku a podání daňového přiznání
3) Projekt „Přístavba kabin“
 Projekční firma IPROS s.r.o. z Benešova předložila PD na přístavbu kabin.
 Před dokončením, tj. kolaudací se počítá s odstraněním koliby.
 Rozpočet v případě realizace na klíč činí 1.231.735 Kč bez DPH.
 Plánovanou výstavbou svépomocí se dá hodně ušetřit. Oslovíme O.S. nebo J.K.u, aby nám
pomohli jako s rozšifrováním rozpočtu. resp. jako dozor.
 Pro realizaci zkusíme požádat o pomoc V.K..
 Obec podá žádost o investiční dotaci od Středočeského kraje – max. lze získat 300.000Kč
 Po schválení PD začne OÚ vyřizovat stavební povolení
 Na zvážení je příprava základové desky již během jara.
Hlasování o schválení PD a dalším postupu - PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Členská základna
 Přijetí nových členů: M.S. (r. 2014), A.S. (r. 2014)
 Probíhá výběr členských příspěvků - Mirek
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) DPP na rok 2020
 Dohody o provedení práce budou uzavřeny ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako
v roce 2019.
Hlasování - PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

6) Sokolský ples – sobota 14.března 2020
 Tombola – hlavní ceny – poukázky do Sportisima
 Je nutné začít s oslovováním možných sponzorů a shánění tomboly
 Třídění tomboly proběhne o víkendu 7./8.3. – čas se upřesní dle fotbalu
 Příprava sálu, převoz tomboly – sobota 14.3. po obědě
Hlasování - PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
7) Fotbalová příprava
 Pro tým dospělých je rezervována sokolovna v úterý od 18 do 20 h
 Oficiální příprava bude zahájena v sobotu 1.února
 Soustředění se uskuteční 19.-23.února v Jičíně
 Domluveny tři přátelské zápasy – víkend 29.2./1.3. Libež, 7./8.3. Rataje, sobota 14.3. dopoledne
Pravonín – místo, datum a čas bude upřesněn
 Pokusíme se přesvědčit k návratu O.V.
 První mistrovské utkání hrajeme v sobotu 21. března od 15 h v Lešanech
8) Dorost – trenér
 Trenér dorostu Martin Novák byl uvolněn do SK Benešov, kde bude trénovat žáky U15
 Oslovení kandidáti (J.K., V.V., L.F. st.) nemají zájem
 Pomoc přislíbil L.P. a T.D.
 Osloveni byli J.H. a B.S. Vzali si čas na rozmyšlenou.
9) Autobusy na fotbal
 Objednáme autobus na jedno utkání áčka (Krhanice – sobota 9.5.) a jeden zápas dorostu
(Jankov – neděle 10.5.)
Hlasování - PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
10) Ostatní
 Silvestrovský pinčes 28.12. – vydařený turnaj. Ve třech kategoriích – registrovaní, příchozí a
děti soupeřilo 32 hráčů. Děkujeme SDH Ostředek za zapůjčení klubovny a M.K. za prodej
občerstvení (vzdala se odměny). Čistý výtěžek akce ca. 2.500Kč.
 Ostředecký halový pohár – sobota 29.února 2020 – hala ZŠ Sázava – uspořádáme tradiční turnaj
pro mladší přípravku. Aktuálně přihlášeno 5 týmů – Ostředek, Ratměřice, Zaječice, Úročnice a
Sázava. Účast přislíbil zástupce OFS Matěj Voráček. Termín 22.2. jsme přenechali SK
Chocerady, uvažovaný turnaj dorost nebudeme pořádat. Kdo může pomoci 29.2.?
 Sokolské bruslení – v sobotu 4.ledna dopoledne jsme uspořádali Novoroční sokolské bruslení
na ZS Vlašim. Zájem byl rekordní – ca. 80 bruslařů různých věkových kategorií. Další bruslení
bude v neděli 16.února od 12:45. Děkujeme SPZV za finanční příspěvek na pokrytí nákladů.
 Ostředecký fotbalista roku 2019 – hlasování bylo ukončeno 29.prosince. Výsledky budou
vyhlášené v rámci sokolského plesu 14.března. Pivovar Bernard věnuje pro vítěze sud piva.
 Valná hromada – uskuteční se po domácím utkání s Drachkovem – v sobotu 18.dubna u koliby
 Spolupráce ohledně mládeže s SK Chocerady – avizovali, že od příští sezóny nechtějí
vychovávat děti jiným klubům zadarmo. Za děti by zaplatili tabulkové ceny a při návratu by
požadovali opět zaplatit tabulkovou cenu.
 Minerva FF – od nové sezóny by měla plně obnovit svou činnost. Máme s tímto klubem
nedořešené výchovné za K.K., která přestoupila do DFC Bohemians. A ve hře je ještě přestup P.
R. do lepšího klubu a nám by náleželo rovněž výchovné.
Zapsal dne 14. ledna 2020
Ing. Marek Škvor

