
 
SOKOL Zaječice, z. s. 

Zápis ze schůze Výkonného výboru 
konané dne 4. 5. 2022 

 
Přítomní členové VV: D. Kasl, , P. Šnajberk, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska 
Hosté: M. Staruch, M. Bartoš 
 
 
Nové: 
1. Noví členové spolku: Marek Bartoš (střelci), Martin Snopek, Martin Šetina, Stanislav Procházka ( všichni 
fotbal) – VV souhlasí. 
2. Dotace – Pyšely: 17. května se sejde výbor pro přidělení dotací města na 2022, požádáme o příspěvek na:  
oprava fasády/střechy – havarijní stav, zatýká dovnitř, dále na rekonstrukci šatny rozhodčích, osvětlení a 
provoz. 
3. Fotbal děti: 2. část programu UEFA Disney Playmakers běží. 
4. Fotbal muži: 
- L. Sadecký informoval o vstupu dvou mladých posil z Pyšel. 
- Jednání o členství v Sokolu s hráči (viz VH): kluci postupně vstupují, platí příspěvky. 
- Jednání o B týmu: do konce června se rozhodne (termín pro přihlášení soutěže). 
5. Finance do oddílů: pokračování diskuze na téma rozdělování „obecných“ peněz do jednotlivých oddílů 
Sokola. Na příští schůzku VV pozveme vedoucí oddílů a dohodneme pravidla. 
6. Zápis z VH: M. Staruch doplní a pošle ověřovatelům. 
7. Buňka na nářadí/traktůrek: Kuba Kail oplechoval vrata, zbývá zprovoznit – viz brigáda. Zjistit podmínky 
pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
 
Brigáda: pravidelná v sobotu 14. 5. od 9 hodin – prosíme o účast, práce bude dost: 
Sekání okolí hřiště – křoviňáky, hrábě, kolečka. 
Vyklizení buňky na nářadí a traktůrek, úklid okolí buňky, příprava nájezdu pro traktůrek – obrubníky. 
Přechod z budovy do šaten hostů – položení dlažby, linolea. 
Vývod na kompresor z technické místnosti ven – vrták, svářečka na potrubí, trubky, kolena. 
Úklid technické místnosti, dokončovací práce. 
Umýt traktůrek. 
 
Z minulých VV: 
1. Spolkový rejstřík: VV provede v nejbližším možném termínu zápis změny – podáno (M. Láska). 
2. Florbal děti: tréninky běží. Snižovače branek zaplacené, čekáme na dodávku. 
3. Elektroinstalace k čerpadlu pro závlahu: zbývá zprovoznit čidla, je třeba vyřešit problém 
s elektromagnetickým ventilem, osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka) – čekáme na ventil od 
Svobody. 
4. Vrt: osadit vodoměr, zkolaudovat – řešíme. 
5. Pozemek podél hřiště 378/11: domluveno s Kačkou Roučkovou, že dostaneme darem (vydražená cena: 
6083 Kč), Sokol zařídí převod a uhradí poplatky s tím spojené (D. Kasl, M. Láska) – řešíme. 
 
Příští schůze VV v Oksfordu ve středu 8. 6. 2022 v 19:30 hodin (v případě změny budeme informovat). 
Všichni jste zváni. 

Zapsal: David Kasl 


