Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
22. listopadu 2020
Přítomni:, Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián, Milan Škvor, František Nerad, Lucie
Styblíková, Jan Müller (RK)
Omluveni: Miroslav Lejček
1) Informace pro členy výboru:
• Vyplacena dotace OSST Benešov na Ostředecký Votvírák 2020 – 4.000Kč hotově (1.10.)
• Vybrané hráčské příspěvky podzim 2020 vloženy na BÚ – 9.100Kč (1.10.+15.10)
• Sponzorský dar – SPZV Ostředek – 3.000Kč (BÚ – 8.10.)
• Vyúčtování elektřiny v kabinách – celkem 18.811,68Kč – nedoplatek 1.514,68 Kč
• Na základě opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií byly přerušeny fotbalové
i stolně-tenisové soutěže a byla uzavřena sokolovna.
• Náklady na praní dresů a úklid v sokolovně – DPP včetně odvodů – 4.960Kč
• Podána žádost o dotaci v rámci programu Můj klub 2021 na 100.000Kč (22.10.)
• Zazimování / sanitace pípy v kolibě – p. Voják – 500 Kč (30.10.)
• Vyúčtována dotace Můj klub 2020 (13.11.)
• Správce zazimoval areál, míče uklidil do sokolovny, zbývá uklidit čerpadlo z rybníka
2) Ekonomika
• Přes omezení provozu je čistý výtěžek z koliby za rok 2020 ca. 46 tisíc Kč.
• Doklady za období 8-12/2020 bude nutné v lednu připravit ke kontrole RK, aby se následně
předali účetní firmě ke zpracování hospodářských výkazů za rok 2020
3) Výběr členských příspěvků 2020
• Vzhledem k vyhlášeným opatření nebylo možné zahájit výběr členských příspěvků za rok 2020
• Navrženo předsedou, že od členů – neaktivních sportovců nebudou za rok 2020 vybírány a
v lednu zahájíme výběr na rok 2021. Na základě podnětu Jana Müllera oslovíme členy i mailem
a nabídneme možnost platby převodem.
Hlasování o návrhu:
PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 1
4) Dotace – Údržba / provoz 2021
• Národní sportovní agentura (NSA) plánuje vyhlásit výzvu dotačního titulu „Údržba/provoz
2021“, ze kterého bude možné financovat provoz sportovních zařízení v nájmu či výpůjčce
• Žádosti lze podávat od 30. října.
• Pro určení výše nákladů se má vycházet z reálných nákladů v roce 2019, dotace bude na 50%
Hlasování o podání žádosti v rámci programu Údržba / provoz 2021:
PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Příspěvek do veřejné sbírky na pomoc rodině O.Š.ml
• Předseda navrhl dar ve výši 2.000Kč
• L. Styblíková navrhla dát dar 5.000Kč
Hlasování o daru ve výši 5.000Kč do sbírky na pomoc rodině O.Š. ml.:
PRO: 4 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

6) Plán akcí na rok 2021
• Obec připravuje plán akcí na rok 2021 a požádala TJ o doplnění svých akcí:
▪ 2./9.ledna Novoroční pinčes (místo Silvestrovského pinčesu 2020)
▪ Sokolské bruslení (termín dle nařízení vlády a kapacit ZS)
▪ 6. února Ostředecký halový pohár přípravky v Sázavě
▪ 13.března Sokolský ples
▪ 15. května Pouťové posezení s harmonikou
▪ 26. června Sokolský den
▪ 10./11. července Nohejbalový turnaj
▪ konec září Ostředecký Votvírák
▪ 29. prosince Silvestrovský pinčes 2021
Hlasování o plánu akcí na rok 2021:
PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

Zapsal dne 22. listopadu

Ing. Marek Škvor

