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Zápis ze schůze výboru 
 

 

 

 
 
 

Dne: 12.3.2020 Místo: Sokolovna Milovice 

Návrh zápisu: O.Rubášová Zapisovatel: O. Rubášová 

Účast výboru: Olivie Rubášová, Roman Šmíd, Tomáš Chromec, Petr Kovařík, Kateřina Matějková 

Účast kontrolní komise: Jan Vaněček, Přemysl Lazecký, Renata Fučíková 

Účast členů jednoty:  

Projednávané body: 
 

Téma: Pověřen: Termín: 

Provoz, členství 

Beach kurt a antukový kurt 

Přemysl Lazecký, 
Michal 
Dvořák a 
výbor 

 

Žádost na ČEZ podána 6.ledna Michal Dvořák neschváleno  

Žádosti o dotace na výstavbu plážového kurtu od města 
(investiční) – schváleno komisí (140tis.), ještě musí 
projít zastupitelstvem města. Předběžné informace, že 
bude schváleno za podmínek – údržba kurtu, oplocení 
sítí 

Přemek rozdělí úkoly na dělnické práce, zpracuje 
finanční rozvahu a strategický plán, dodavatele služeb. 
Sokol uvolní max. 250tis (včetně dotace 140tis a 
prodeje silnice).  

Michal Dvořák, Přemysl 
Lazecký, výbor 

Plán 
financování a 
prací do konce 
března - 
Přemek 

Žádosti o dotaci na župu starostka 

Žádost MŠMTV  - Můj klub 2020 – dokončení seznamu 
členů včetně r.č., odeslat ved. Oddílů GDPR formuláře 
rodičům (minivolejal, všestrannost), abychom mohli 
zveřejnit r.č. 

Tomáš Chromec a 
Roman Šmíd  

Do konce března 
2020  

Smlouvy   

Smlouva na úklid s Yabok a  Radka Holotinová Starosta + jednatel hotovo 

Pojistná smlouva Kooperativa – platná do roku 2027 
(roční poplatek 11500,-Kč, pojistné 20mil. Kč) 

Starosta + jednatel hotovo 

Dotace 2020  

Dotace na město pro rok 2020 musí být podána do 
30.ledna 2020    

Starosta, jednatel, 
místosarosta 

 podáno 

Dotace na župu 2020 (všestrannost, OS, akce) Starostka  podáno 

Nákup náčiní pro oddíly : lezecká stěna, chyty, odhazovaí deska na volejbal, míče, síť volejbal – dáno do dotace 
města 2020 - neschváleno 

 výbor 

 Dotace na župu OS – soustředění (minivoejbal 10tis 
Kč) 

Předseda OS - 
starosta 

Doporučeno, 
schváleno 
župou/OS 

Akce 2020   

Branný pochod – schváleno výborem ve spolupráci 
s Military Experience, Lipník apod.., datum akce 14.-
15.3.2020 – komunikační střevo zvolen Jan Vaněček, 

 Jan Vaněček 
Zrušeno z důvodu 
COVID-
19/bezp.nařízení 
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pozvat oddíly ZZ – Olivie sežene kontakty a přepošle 
Honzovi 

vlády (náhradní 
termín podzim) 

Den prevence 23.2. – úspěšost akce, 60 os. 
Návštěvnost i přes prázdniny. Pravidelnost akce 
schválena – četnost cca. 2-3 do roka. Koupit vlastní 
Tanitu váuh pro interní měření členů a výhodnost 
organizování této akce.  Článek bude v dubnovém 
Echu. 

Starostka/župa 
Hotovo, další termín 
t.b.a. 

      Sokolské šibřinky 21.3. od 19,30hod – první sokolský ples maškarní (prostory Pat Mat), podání dotace městu 
neschváleno. Z důvodu nařízení vlády přesunuto na 28.11. od 19,30hod do sálu nad pizerii (sál již rezervován). 
Prodáno a rezervováno celkem 180 lístků – na požádání lze peníze vrátit, nebo budou platit lístky z 21.3. 

Starosta, jednatel 

Akce podzim 2020: 

Sokolský dvojboj 28.9.2020 

Běh republiky 28.10.2020 – trasa stejná, počet 
účastníků max. 200, startovné 300,-/Kč dospělí, děti 
zdarma 

 

výbor 

28.9. 

28.10. 

Klíče  schváleno 

zakoupit skříňku pro rezervní klíče, kde budou  
zamknuté všechny klíče vyjma klubovny – koupena 
skříňka na digitání kod. 

       Olivie Rubášová 

 
hotovo 

Prodej silnice   

Odhad vyhotoven (bohužel na velmi vyšší částku než 
prodejní cena a bude se dále řešit).. Z města obdržen 
zápis ze zastupitelstva. Čekáme na návrh kupní 
smlouvy a odešleme na župu k jejímu schválení na 
předsenictvu. Termín až po karanténě t.b.a. 

výbor / Michal 
Toman odhad 

 Do konce června 

Ostatní    

Výstava v Atriu města – jsou volné termíny na výstavu Sokola. My máme možnost si půjčit putovní výstavu –   
Tomáš Chromec zajistí s ČOS a rezervuje na městě termíny na podzim 

  

       Valná hromada TJ Sokol Milovice – předběžně schválena na    
neděli 26.4. za podmínek, že bude možné organizovat tyto akce. 

Župa Barákova plánuje VH na 6.5. od 17hod (za podmínek 
stejných) 

  26.4.2020  

    

Projekt – Vlak/drogy Policie ČR (za Milovice jedná 
p.Kužel – osloven Sokol s pomocí, den 4.3. nevyhovující 

 
   

Další informace:   výbor  

Příští schůze výboru vzhledem k bezpečnostní 
situaci a nařízení vlády nestanovena – komunikace 
whatsapp, skype, maily apod.. 

   

 SOKOLOVNA do odvolání uzavřena, není možné využít prostory ani k individuálním návštěvám apod.. 
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