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Zápis ze schůze výboru 
 

 

 

 
 
 

Dne: 23.1.2020 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, Radim Hrubý 

Účast členů jednoty: Veronika Šurcová, Jan Vaněček 

Projednávané body: 
 

Téma: Pověřen: Termín: 

Provoz, členství 

Nový oddíl kruhové treninku od neděle 26.ledna – 
každou neděli od 20hod-21hod pod vedením Jana 
Vaněčka a Veroniky Šurcové, obsazeno (dvě skupiny) 

Jan Vaněček 
Od 26.ledna, každou 

neděli 20-21hod 

Příspěvky na rok 2020 zůstanou ve stejné výši jako 
letos a to děti 600,-Kč a dospělí 1100,-Kč/rok. Cvičitelé 
s certifikací platí jen známku 500,Kč. Celkem ke dni 
23.ledna 260členů z toho 175 dětí. Známky již 
objednané na župě. Radim Hrubý na místě zaplatil 
1100,-Kč/badminton a Veronika Šurcová zaplatila 
částku 15900,-Kč za rodiče s dětmi 

Olivie Rubášová hotovo 

Nový oddíl RnR Sokol Milovice od 4.2. (ut a pá 13,45 
– 15,25hod) – trenér Olivie R. a Petr Kavalíř (Sokol 
Pražšký) – který si nárokuje odměnu trenéra 300,-
Kč/měs/dítě – nehlasováno, je třeba ještě dořešit a 
případně upravit podmínky, doporučená osobní 
návštěva Petra Kavalíře nebo prezidenta ČRnR svazu 
p. Haise k vysvětlení cíle -jak tomu bude za rok, až 
cvičenci dorostou a časový rozvrh se jim bude ve škole 
měnit, rozvrh sokolovny nemá prostor k dalším 
hodinám. Pravděpodobně a reálně doporučení posunout 
otevření oddílu od září 2020 

výbor nehlasováno 

Beach kurt a antukový kurt 

Žádost na ČEZ bude podána 6.ledna Michal Dvořák   Podáno  

Žádosti o dotace na výstavbu plážového kurtu od města 
(investiční) – prověřit termín podání 

Michal Dvořák, 
Přemysl Lazecký 

Podáno 

Žádosti o dotaci na župu starostka Leden 2020  

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 února 
2020  

Smlouvy 

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

Úklid venkovní prostory Karel Fazekaš, rok 2020 stále 
za 1500,-Kč/měs do konce června 

Starosta + jednatel hotovo 

Dotace 2020 

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

Starosta, jednatel, 
místosarosta 

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

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

 výbor  hotovo 

      

  Akce 2020 

Branný pochod – schváleno výborem ve spolupráci 
s Military Experience, Lipník apod.., datum akce 14.-
15.3.2020 – komunikační střevo zvolen Jan Vaněček, 
pozvat oddíly ZZ – Olivie sežene kontakty a přepošle 
Honzovi 

 Jan Vaněček  hotovo 

Den prevence 23.2. – program hotový, ještě se čeká na 
potvrzení majitele Eifel Optik, upřesnění časou, 
Podologie. Plátno zajištěné ze školy zdarma, 
občerstvení bude zajištěno jednotou, vody zdarma. 
Ozvučení budeme reklamovat až po této akci. Tomš 
Chromec prezentace na FB, Olivie výlep do Tesca, 
město, vitríny, župa apod.. 

Starostka/župa 
23.2.2020 od 
10hod 

 Fyzická příprava (kruhové tréninky) pro fotbal AFK sk.A 
– bude domluveno s Petrem Kovaříkem a Tomášem 
Menclíkem (buď neděle v rámci kruhových treninků) 
nebo uterý místo jogy do konce března 

Petr Kovařík, 
jednatel 

 Do konce ledna 

Dětský cyklistický závod 18.4.2020 nebo 30.květen – 
spolupráce s Sokol Milovice 

 Roman Šmíd schváleno 

Sokolské šibřinky 21.3. od 19,30hod – první sokolský 
ples maškarní (prostory Pat Mat), podání dotace městu, 
leták do knihovny, lístky budou v prodeji od 10.2. 
v knihovně. Lístky a cedule tisk Tomáš Chromec 

Starosta, jednatel Podáno   

Klíče 

zakoupit skříňku pro rezervní klíče, kde budou  
zamknuté všechny klíče vyjma klubovny 

       Honza Vaněček 

 
      Do konce ledna 

 Prodej silnice 

Kontaktovat župu a ČOS, zda obdrželi dopis a následně 
komunikace s p. Krausem z MěU Milovice – odprodej 
odsouhlasen výborem  - Olivie komunikovala s p. 
Krausem z města – je potřeba zaslat na město oficiální 
dopis se souhlasem odprodeje a začlenit body, které 
jsou potřeba pro proces prodeje a aby město mohlo 
připravit návrh kupní smlouvy a shcválit na jejich 
zastupitelstvu. Odhad objednán u Michala Tomana 
(cena 4tis.Kč) 

výbor / Michal 
Toman odhad 

Hotovo/ Olivie 
sepsat dopis 
městu do 
konce ledna 
2020 

        Ostatní    

 Neodtéká voda ze sprch – vyčistit odpad starostka  hotovo 

        Rozbité další wc prkénko – objednané nové dřevěné   

 Nepořádek v nářa´dovně – po škole, promluvíme si  
s paní ředitelkou, aby edukovala učitele 

starostka 
Do konce 
ledna  

Všestrannost děti ve věku 3-4roky – chybí cvičení jako 
přechod z malých k větším. Volný rozvrh čtrtek od 
15,45hod do 16,45h – Veronika Šurcová 

Veronika 
Šurcová 

Do konce 
unora  

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 

Veronika 
Šurcová 

Do konce 
ledna 

Prezentace akcí na FB – oddíly doplní přehled svých akcí 2020 a budou prezentované jako přehled na FB i 
webových stránkách. Olivie doplní online do župních akcí (hotovo) 
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Projekt – Vlak/drogy Policie ČR (za Milovice jedná 
p.Kužel – osloven Sokol s pomocí, den 4.3. nevyhovující 

 
 

Další informace:   výbor   nehlasováno 

Příští schůze výboru navržená na čtvrek 5.3.od 18hod   

  

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 
 
  


