Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
16. dubna 2020
Přítomni: František Nerad, Petr Florián, Marek Škvor, Milan Škvor, Lucie Styblíková, Kamil
Krejcárek
Omluveni: Miroslav Lejček
1) Informace pro členy výboru:
• FAČR ukončila k 8.dubnu veškeré amatérské soutěže, s tím že platí tabulky po podzimní části.
Nikdo by neměl sestupovat ani postupovat. Áčko skončilo na 6.místě ve skupině A III.třídy a
dorost v okresním přeboru také, a to měl ještě odložen poslední zápas podzimu.
• ČAST zatím nevydala definitivní rozhodnutí o osudu soutěží sezóny 2019/20
2) Ekonomika
• Podáno daňové přiznání z příjmu za rok 2019
• V roce 2019 jsme hospodařili se ztrátou 42 tis.Kč, která byla kryta zisky z předchozích let
3) Projekt „Přístavba kabin“
• Se zpožděním jsme získali nabídku na přístavbu ze systému EUROPANEL
• MDL Expo s.r.o. by ji postavila na klíč za ca. 730.000Kč
• Základovou desku včetně vyhrabání základů provede sponzorsky Eurovia CS a.s.
• Ve čtvrtek 9.4. Eurovia přesunula buňku sloužící jako sklad ke kurtu, aby byl přístup
ke staveništi.
• Změna materiálu byla konzultována na MěÚ Sázava, musíme dodat novou PD a vyjádření
hasičů.
• Projekční firma IPROS udělá dodatek k PD zahrnující nové požárně-bezpečnostní řešení.
• Brigády budou nutné jen na dokončení – např. položení dlažby, stěhování věcí z koliby a její
následné odstranění
Hlasování o změně materiálu přístavby (systém Europanel) - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Ostatní
• Sokolský den – 20.6. – odložíme nebo zrušíme? Po plese přijdeme o další akci, která přispívá
do rozpočtu klubu, přicházíme spolu s plesem o ca. 30-35 tis. Kč
Hlasování o zrušení Sokolského dne - PRO: 4 , PROTI: 1 , ZDRŽEL SE: 1
• Hráčské příspěvky – fotbal – jaro 2020 – vzhledem k tomu, že byly soutěže zrušeny, tak aktivní
hráči zaplatí za jarní sezónu pouze příspěvek již uhrazený FAČR (200 / 100 Kč), s tím, že
vybere v rámci podzimního.
Hlasování o hráčských příspěvcích – fotbal jaro 2020 - PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 1
• Valná hromada – nebude ji možné uspořádat v plánovaném termínu 18.4. Bude svolána, jakmile
to bude na základě nařízení vlády ČR možné.

Zapsal dne 16. dubna 2020
Ing. Marek Škvor

