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Zápis ze schůze výboru 
 

 

 

 
 
 

Dne: 1.8.2019 Místo: Sokolovna Milovice - zahrada 

Návrh zápisu: T.Chromec Zapisovatel: T.Chromec 

Účast výboru: Olivie Rubášová, Roman Šmíd, Tomáš Chromec, Kateřina Matějková – 1min + 30 sec 

Účast kontrolní komise:  Přemysl Lazecký 

Účast členů jednoty:   

Projednávané body: 
 

Téma: Pověřen: Termín: 

Provoz a směrnice, členství 

Musí být vytvořena vlastní interní směrnice k užívání 
sokolovny pro hosty (nečleny oddílů), kteří přijdou hrát, 
užívat prostory a nechtějí zaplatit členství. Měl by 
existovat list s popisem povinností a vždy podepsán 
účastníkem, který nechce platit členství. Stále platí, že 
2/3 oddílu by měli být členové.  

Jednatel Do konce prázdnin 

Trenéři, aktivní cvičitelé by měly platit zvýhodněné 
členství, protože trénují děti a to aspoň výši známky 
500,-Kč. Příspěvky by měly být hrazeny převodem na 
účet – doporučeno také novou paní účetní!! 

 Pro rok 2020 

Ostatní členství by mělo být sjednoceno pro všechny 
oddíly a to tak, že děti 600,-Kč/rok a dospělí 1100,-Kč/ 
rok bez rozdílu oddílu. Stará Garda bude řešena 
rámcovou smlouvou o pronájmu – dořešíme na 
společné schůzi později 

výbor 
Do konce 
prázdnin 

Předání účetnictví 

Účetnictví bude provádět firma ERNET sro a zpracuje 
jednotě kompletní účetnictví od začátku roku 2019 
včetně dotací apod.. – cena 25.-Kč /položka  

starosta + jednatel vyřízeno 

Chybí dodat – revize plynu Pavel Fučík do 30.8.2019 

Zatím proplaceno: Roman Šmíd 243,-Kč medaile dětský 
den/ toaletní papír Sokolovna 621,-Kč / pokladní kniha 
99,-Kč. 

Olivie Rubášová Zaplaceno hotově 

Zbývá proplatit drobné účtenky Renatě Fučíkové, 
sletové známky župa (8050,-Kč), Honza Rubáš za klíče, 
Box za žíněnku 7tis. 

    

Smlouvy 

 Rámcová smlouva o nájmu se Starou Gardou Starosta + jednatel 31.08.2019 

Je nutné obnovit smlouvu na úklid s Karlem Fazekašem 
(venkovní prostory pouze) + vytvořit novou smlouvu na 
úklid pro nájemnici bytu 

Starosta + jednatel 

Návrh smlouvy 
hotový, bude 
podepsáno do 
10.08.2019 

Nedokončené práce z dotací /dotace 2019 

Je nutné dokončit výměnu dveří (p. Svátek) Honza Rubáš Do 30.8.2019 

Povrch schodiště  - návrh, rozpočet Tomáš Chromec Do 30.8. 2019 

Dostavba Pergoly – návrh, nákup materiálu, brigády Honza Rubáš Plán do konce 
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srpna + realizace 
září/říjen 

Chodník + stojany na kola  - p. Skála – voláno a 
vzhledem k dovoleným nemá p. Skála pracovníky, 
máme se ozvat v září 

Olivie Rubášová září 

Beach a druhý volejbalový kurt  

Existuje Nadace ČEZ – zkusíme podat, + přípravná fáze 
Přemek + Michal 
Dvořák do 30.11.2019 

Antukový kurt fungující potřebuje řádnou péči, hodně 
vody a pravidelnou úpravu. Do budoucna by bylo 
vhodné vybudovat svod vody (nedostatek vody může 
být důvodem k nekvalitě či zániku kurtu)- nutné časté 
kropení. Do budoucna určitě popřemýšlet s realizací 
svodu z okapů pro vlastní zdroj vody apod..  

 výbor  Na dotace 2020 

Koupit velké koště na úpravu kurtu Olivie hotovo 

Klíče 

Měli bychom vyměnit zámek ve dveřích klubovny – klíče 
by měl mít pouze starosta, místostarosta a jednatel. 
Seznam ostatních klíčů a doobjednat klíče na balkon 
pro Romana Šmída. 

 Honza Rubáš Do 30.8.2019 

Webové stránky jednoty a PR 

Přemek bude pracovat na vlastních stránkách 
www.sokolmilovice.cz a jednota zde bude presentovat 
informace ze schůzí, VH, aktivity, kontakty apod.. 

Přemysl Lazecký Do konce září 

Založena skupina na facebooku SOKOL MILOVICE. 
Zde se budou zapisovat události, zajímavosti, atd. 

Tomáš Chromec + 
Roman Šmíd průběžně 

   

Úklid 

Doposud není smlouva o úklidu s nájemnicí bytu, musí 
být sepsána a úklid specifikován konkrétně 

Tomáš Chromec hotovo 

Smlouva s Karlem Fazekašem je na vnitřní prostory 
(chodba, soc. zařízení, tělocvična), ale přepracujeme na 
venkovní prostory a specifikujeme, co vše by měl uklízet 
a venku zajišťovat. Honza Rubáš zpracuje seznam 
venkovních prací pro Karla. 

Honza Rubáš Do 30.8.2019 

Stroj na čištění podlahy bude na zkoušku zapůjčen ze 
školy v červenci. Nákup vlastního stroje příští rok – 
začlenit do dotací. 

Jan Vaněček  hotovo 

Výbor navrhuje 1x ročně pořádný úklid zajištěný firmou 
a pak udržovací pravidelné úklidy nájemnicí (uvnitř), 
Karlem (venku) a příští rok se zakoupeným čistícím 
strojem pravidelně 2x týdně. Olivie oslovila Yabok a 
bude osobní jednání, mají zájem 

Výbor + 
starosta, 
jednatel 

Od září 2019 

Brigády oddílů 

Výbor odsouhlasil povinné brigády všech členů oddílů 
2x ročně (jarní a podzimní) + v případně vyhlášené 
brigády. Podzimní pravděpodobně součástí stavby 
pergoly (září/říjen). Přítomnost členů povinně 
dobrovolná – nepřítomnost bude pokutována částkou 
100,-Kč  za nepřítomnost dospělého člena. Budeme 
evidovat účast na brigádách každého oddílu (může být 
vyhlášena soutěž o nejaktivnější oddíl �) 

všichni Dle kalendáře 

1.brigáda bude výměna dveří v sokolovně – Honza 
Rubáš objednal dveře. Realizace dle přivezení zboží – 
min. 2 dobrovolníci 

Honza Rubáš + 
2 

Cca. srpen/září 

2. urgent brigáda – dokončení pergoly Honza Rubáš + Září /říjen 2019 
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 dobrovolníci 

   

Spolupráce 

Basketbalová akademie Nymburk poptala na poslední 
prázdninový týden ve dnech 26.08.-31.08.2019 prostory 
sokolovny pro aktivity při nepřízni počasí. Vzhledem 
k tomu, že neprobíhá školní výuka, není problém. Cena 
stanovena na 2.000,- / využitý den. 

Olivie Rubášová 
26.08.-
31.08.2019 

Anna Petrášová, cert. trenér FISAF! nabízí možnost 
spolupráce na master cvičení, nebo hodin aerobiku. 
Budou jí nabídnuty volné, nevyužité hodiny dle rozvrhu. 
Měli bychom takto další sport v jednotě. Podmínky by 
byly obdobné, jako je tomu v případě jógy, tzn. i pro 
zájemce mimo sokol řízeno připravovanou směrnicí. 

Tomáš Chromec 30.08.2019 

   

Sokolské akce 2019 

Nohejbalový turnaj Petr Kovařík 30.08.2019 

Sportovní den města Milovice, Hakenův stadion 
Gusta Chreno – box 

Roman Šmíd - volej 
07.09.2019 

Beach turnaj 14.9. – kurt Milten  Přemek Lazecký  14.09.2019 

Army test Říčany dobrovolníci  22.9.2019 

Sokolský dvojboj (kolo + běh) – více na zvláštním listu 
 Celý tým + 
dobrovolníci  28.09.2019 

Noc sokoloven Celý tým 28.09.2019 

Badminton turnaj Olivie Rubášová 30.11.2019 

Rockový večer Olivie Rubášová 30.11.2019 

   

Další informace: 
 Sokolský dvojboj – rozdělení úkolů: 

Úkol Kdo Hotovo poznámky 

1 Ředitel závodu Olivie Rubášová     

2 Moderátor v cíli Roman Šmíd     

3 
Oslovení místních 
firem jako sponzorů 

Olivie Rubášová, Tomáš 
Chromec     

4 
Možnost banneru v 
místě závodu Olivie Rubášová     

5 Město Milovice Roman Šmíd     

6 
Policie, městská 
policie Roman Šmíd   Jarda Kužel 

7 Pozvat župu Olivie Rubášová   Předávání cen pro kat. mládež 

8 Pozvat starostu Olivie Rubášová   Předávání cen pro kat. dospělí 

9 Žádosti o dotace Olivie Rubášová � odesláno na město dne 16.07.2019 

10 
Plakáty do knihovny, 
radnice Tomáš Chromec   Spolupráce s Jana Vartová 

11 Místní tisk - inzeráty Olivie Rubášová   Milovické Echo - nejlépe celá stránka 

12 Časomíra, čísla Přemysl Lazecký, Tomáš 
Chromec   Spolupráce s Pallavicini 

13 Startovné Přemysl Lazecký, Tomáš 
Chromec   Pokladní doklady 
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14 
Medaile a stuhy na ně, 
ceny, diplomy Olivie Rubášová � hotovo 

15 Registrace u stolků Přemysl Lazecký, Tomáš 
Chromec   Spolupráce s Pallavicini 

16 Informační tabule Olivie Rubášová   Klipart 

17 HW-od Sedos Tomáš Chromec   kameny, stojky, cedule, podle mapy 

18 
Mapy - tisk, SOS-linka, 
pravidla tisk, šatny Tomáš Chromec     

19 Závodní trasy Roman Šmíd � hotovo 

20 Propozice + pravidla Roman Šmíd     

21 
Křídový sprej, mléko 
páska Olivie Rubášová     

22 
Postavení party stanu 
+ depo + barely + 
 zvuk + HW 

Vaclav Vorel, Petr Krejčík, 
Jan Pavlík, Petr Bezucha, 
Václav Pleskot, Tomáš 
Haizler 

  Dobrovolníci, vojáci 

23 
Úklid prostoru, 
brigáda před závodem Olivie Rubášová   Pozvat všechny 

24 
Nápisy na sprchy a 
toalety, šatna, depo, 
šipky 

Tomáš Chromec     

25 
Zvučení, kontrola 
stavu, mikrofon v cíli Roman Šmíd   Spolupráce s Pallavicini 

26 Občerstvení Michal Toman, Ivan Novák, 
Jan Rubáš   Kompletní zajištění 

27 Ovocňák stánek Olivie Rubášová   Spolupráce 

28 Pivo Michala Tomanová, Lucie 
Kožnárová     

29 
Velká mapa na 
instruktáž 

Tomáš Chromec tisk, 
Roman Šmíd instruktáž     

30 Organizační e-mail Olivie Rubášová     

31 
Představení Sokola, 
akce, kroužky, oddíly 

Roman Šmíd, Olivie 
Rubášová     

32 Navigátoři (traséři) Jan Vaněček, Jan Rubáš, 
Monika Maláčová     

33 
Staff na uzlech tratě 
(při závodě) 

Vaclav Vorel, Petr Krejčík, 
Jan Pavlík, Petr Bezucha, 
Václav Pleskot, Tomáš 
Haizler 

  Vojáci 

34 Průběžný úklid Katka Matějková + Renata 
Fučíková + Zuzka Lazecká     

35 Zdravotnická služba MUDr. Šárka Klimešová     

36 Depo kol - servis Roman Šmíd   Spolupráce s David Bažant 

37 Fotky - fotograf Pallavicini     

38 Hudba - podkres Tomáš Chromec     

39 Fotky - třídění Pallavicini     

40 
Odpadky + pytle na 
odpadky Pallavicini   Pytle vlastní 

41 Doprovodný program Olivie Rubášová   Spolupráce s Martin Polák - vojáci 

42 Web, facebook Tomáš Chromec     

43 Doprovod dětí - kolo Jan Vaněček + cyklisté     

44 Úklid po akci Všichni     

45 
Dřevo na oheň + 
ohniště Jan Rubáš     

46 
Kontrola HW u 
Pallavicini 

Tomáš Chromec + Roman 
Šmíd + Olivie Rubášová  V polovině srpna 

47 Buřty Olivie Rubášová   Spolupráce s Fialou 
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Sokolský dvojboj – časový harmonogram: 

pátek 27.9.2019 sobota 28.9.2019 

16:00     7:00     

  natažení koberců   stan   

  informační cedule   depo   

  bar     apatura   

  občertvení     start-cíl   

  trasování     barely   

  dovoz značek na trasu   orientace v areálu 

  ohniště     stoly + židle 

      banerry   

      lavičky   

            

děti 0-9 

prezentace 8:30 

start 9:00 

vyhodnocení 9:45 

vyhlášení 10:00  

mládež 10-14 

prezentace 10:30 

start 11:00 

vyhodnocení 11:45 

vyhlášení 12:00 

dospělí 15-99 

prezentace 11:30 

start 12:30 

vyhodnocení 14:00 

vyhlášení 14:30 
 

 

Příští schůze výboru dne 05.09.2019 
 
 
  


