
  Seite 1 (3) 

 

Zápis ze schůze výboru 
 

 

 

 
 
 

Dne: 20.06.2019 Místo: Sokolovna Milovice 

Návrh zápisu: T.Chromec Zapisovatel: O. Rubášová 

Účast výboru: Olivie Rubášová, Tomáš Chromec, Roman Šmíd  

Účast kontrolní komise:   

Účast členů jednoty:   

Projednávané body: 
 

Téma: Pověřen: Termín: 

Kooptace člena výboru 

Výbor může navrhnout formou kooptace na pozici 
místostarosty jednoty R.Šmída 

Výbor jednoty Ihned 

Formou hlasování výboru ve čtvrtek 27.6. a pokud výbor 
bude souhlasit 

  

    

Předání účetnictví 

Dne 27.06.2019 bude fyzicky převzato od paní P. 
Syrové a Marcely Pokorné účetnictví bývalého výboru 
jednoty v rozsahu… 

starosta + jednatel 27.6.2019 

Chybí dodat…   

Výbor navrhuje finanční audit pro financování jednoty od 
01.01.2018 – 13.06.2019… 

  

Nutno najít nového správce financí / firma…   

Smlouvy 

Předání platných smluv proběhne…(nájemní, uklid, 
škola, kadeřnictví…) 

Starosta + Pavlína 
Syrová 

Do 31.06.2019 

   

   

Volba hospodáře (účetní) 

Marcela Pokorná pro sokol účetnictví už dělat nebude, 
musíme najít jinou účetní, hospodáře – nejlépe z Milovic 
nebo okolí 

všichni Do 31.8.2019 

Od Marcely Pokorné – přístup k účtu, kontrola účtu, 
účetní závěrky apod… - je to potřeba také na ČOS 
vzhledem k novým nařízením k rejstříku !! uzávěrky od r. 
2014 a výpisy z VH. 

Marcela Pokorná, 
Pavlína Syrová – 
Olivie Rubášová 

Do 31.6.2019 

   

Dotace  

Jaké jsme získali – do konce roku potřeba dokončit a 
vyčerpat dotace na opravu schodiště, oprava/výměna 
dveří, zahradní pergola, nákup žíněnek a zařízení 
apod.. 

Honza Rubáš, 
rozdělené ukoly 
ostatním 

Do 31.12.2019 

Dotace na Duathlon – musí se podat do konce července 
– Olivie má dotaci sepsanou, čekáme na razítko pak 

Olivie Rubášová  Do 30.7.2019 
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předat do podatelny města 

Dotace na 2020 – bude schuze v prosinci, kdy 
sepíšeme z oddílů, co je potřeba apod.. dotační termíny 
hlídat (župa, město, Můj klub – MŠMTV) 

  

Úklid 

Musíme dořešit jakou formou bude uklid, kdy, za kolik, 
co všechno… Zda Radka Syrová, Karel, a ještě např. 
Yabok či externí firma občas generální úklid apod.. 

výbor  

Yabok zkusíme zčásti sponzorsky…. Olivie Do 20.8.2019 

Škola – Emil nám nabízí zdarma zapůjčování čističe na 
podlahu 

Veronika 
Šurcová, Jan 
Vaněček 

 

Členství jednoty 

Jak nastavit členství v jednotě, hosté, jenom členové, 
jaké členství… 

výbor 
Platnost od 
září 2019 

Tabulka členství na web – veřejná informace   

   

Druhý Antukový kurt – neupravený + Beach kurt 

Zprovoznit výhledově v rámci brigády oddílů všichni  

Domluvit se na rozdělení úkolů, realizaci apod..   

   

Revize nářadí a ostatních provozních částí sokolovny 

Kdo to bude hlídat, objednávat, kontrolovat apod.. Olivie, Honza  

   

   

Brigády oddílů 

Domluvit se na nějakém dlouhodobém kalendáři 
pravidelných a mimořádných brigád, kterých by se měli 
účastnit všichni členové oddílů a výbor. Dělat si přehled 
účastí na brigádách a zohlednit v aktivitách oddílů 
(dotace apod..). 

Olivie, Roman, 
Tomáš 

 

   

   

Další body, které jsme řešili a chceme probrat na schuzi 27.6. :  

Sponzoring  - na různé akce, oddílové akce apod.. – Olivie a pomoc od všech ostaních  

 

PR a články – každá oddíl za sebe a případně Olivie za jednotu, župu apod.. 

Vzdělavatelská činnost /kurzy, semináře, ČOS apod../ - Olivie bude posílat novinky z ČOS, župy, ale 
každý si může hlídat vlastní semináře skrze své asociace (volejbal, joga, florbal, nohejbal, box) – lze 
žádat dotace 

 

Facebook, Webové stránky – musíme zlepšit a zprovoznit webové stránky, kam se budou dávat zprávy 
z jednání, VH, odkazy na oddíly, akce apod..  

 

Plán oprav a dlouhodobé investice – měl by být dlouhodobý plán a přehled akcí apod.., včetně nákupu 
sekačky, zahradního rideru na sekání trávy, čistič podlahy…. 

 

Úkoly výboru – každý z výboru by měl přesně vědět, co má za úkoly a rozdělit si pravomoci atd.. 

 

Komunikace mezi oddíly a výborem – přehlednost, předávat si informace, mailové zprávy s kopii na 
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vedoucí oddílů, starosta + jednatel atd.. 

 

Prezentace návstěvnosti sokola (každý oddíl by si měl vést prezenci z každé treninkové jednotky) – už 
také kvůli pojištění apod.. 

 

Sokolský Duathlon – pro veřejnost a všechny zájemce, rodiny s dětmi, jednotlivce. Rozdělení úkolů mezi výbor i 
členy oddílů – datum 28.9. celý den a večerní Noc sokoloven (oheň a opékání buřtů)  

 

Oddílový turnaj nohejbalu sobota 31.8. od 9hod – pro všechny oddíly jednoty abychom se seznámili mezi 
sebou, teambuilding – každý oddíl si zvolí jeden nebo max. dva týmy po 3. 

  

 
 
  


