
Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s. 
konané dne 7.2. 2018 

 
Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Walder  Omluven: P. 

 
Převod nemovitostí do majetku Sokola Zaječice, z.s. 
Opět zaurgujeme obec, nacenění zadá Sokol také sám, Martin sepíše body 
 
Fotbal – muži 
Přípravné zápasy: 
so 10.3. Lešany (Na čafce),  so 17.3. Čerčany (tam), ne 25.3. Myslič (u nás, možná umělka kvůli trávě) 
Trenér – p. Procházka + Zdenda, start tréninkůpo Velikonocích 
Soustředění – 23.-25.2. účast asi 12 lidí (kapacita 13) 

 
Fotbal -  Zaječické holky (garant J.K.)    
M.Láska vytvoří max. rozpočet k čerpání pro oddíl holek na rok 2018. Odsouhlasen 15% podíl ze 
získaných dotací jednotlivé oddíly půjde na Sokol plošně. Členské příspěvky členů oddílů jdou 
výhradně na oddíl. Dary určené pro zaječické holky jsou výhradně na oddíl holek. 
Lukáš vytvoří v účetnictví určitá „nákladová střediska“ 
Jaro – nutno střídat čtvrtiny hřiště na trénink dětí, co nejmenší zátěž trávníku. 
Potřeba mobilní světla, možnost otestovat Vláďovy světla. 
Potřeba sehnat větší tělocvičny na příští zimu. 
Schválena nepeněžní odměna trenérům jako poděkování za čas věnovaný dětem, do výše 2000 
Kč/os. 

 
Florbal (garant M.L.) 
Vše běží 

 
Kulturně společenské akce 
Taneční zábava – vyúčtování provedl Lukáš, výtežek bude použit na další akce 
Masopust 17.2. – hudba zajištěna, propagaci zajistí Martin, zabijačku připraví Martin + Pavel Sadecký, 
začnou již v pátek 
„Dokopná“ pro holky 

Na zastupitelstvu schváleny posunutý noční klid v termínech: 23.6., 28.7., 1.9. 
 
Dotace 
Vyúčtování dotací FAČR a MŠMT provedeno, poděkování L.Sádeckému a M.Láskovi 
Na webu Sokola upravit mailove adresy – minimalizace zneužití spam robotem 
Dotace STČ kraj, podat do 31.1., připravuje a podmínky zjišťuje M.Láska, částečná rekonstrukce šaten 
 
Údržba hřiště a majetku 
osivo 30 kg objednáno, plus močovina na lajny 
Zakoupit kartáč na víceúčelové hřiště 
Schválena kalkulace na výměnu 3 oken v kabinách, ca 8 tis. Kč, nechat si udělat další nabídky 
Plánované opravy – vzlínání vody na záchodech 
 
Stanovení výše členských příspěvků 2018 
VV stanovil členské příspěvky pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017. (500 Kč řádný člen, 100 Kč 
děti do 15 let, a dospělí nad 60 let 
 
Termín Valné hromady (nevolební) stanoven předběžně na 25.3. po přáteláku 
Oznámení termínu a programu VH + příprava: PW + ML 
Zároveň výzva k úhradě členských příspěvků 
 

Zapsal: Petr Walder 


