
 
SOKOL Zaječice, z. s. 

Zápis ze schůze Výkonného výboru 
konané dne 6. 7. 2022 

 
Přítomní členové VV: D. Kasl, P. Šnajberk, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska 
Přítomní hosté: M. Staruch (kontrolní výbor) 
 
 
Nové: 
1. Hřiště: závlaha – oslovíme členy Sokola, pak brigádníka, 150,- za zavlažení, cca 1,5 hodiny. Sekání 
zajistíme. Bez pravidelné závlahy nebudeme investovat do hnojení, dosetí apod. 
2. Vrt: vodoměr osazen, nafotíme, pošleme podklady ke kolaudaci (D. Kasl). 
3. Dotace: od Pyšel 60 tisíc:  oprava fasády/střechy – havarijní stav, zatýká dovnitř, dále na rekonstrukci 
šatny rozhodčích, osvětlení a provoz. 
4. Fotbal děti: turnaj 18. 6. proběhl ok. 
U NSA zjistit, jak s dotacemi holky Vlašim (L. Sadecký, M. Láska). 
5. 2. česká liga dorostenek: pod hlavičkou Vlašimi zápasy hrajeme v Olbramovicích (výběr Benešovska). 
6. Fotbal muži: přihlášeni do soutěže – III. třída, B tým nebude. 
7. Zápis z VH: doplněn a ověřen (M. Staruch). 
8. Spolkový rejstřík: změny zapsány (M. Láska). 
9. 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 
10. Finance do oddílů: doplnit nové členy do tabulky brigád, rozdělit do oddílů. 
11. Elektro: Zvýšení jističe, 5000 Kč jednorázově, 110 Kč měsíčně (kvůli závlaze + čerpadlu do nádrže). 
12. Nový web: M. Staruch info o stavu, návštěvnosti, prosba o příspěvky, historické fotky (čarodějnice, 
masopust…) 
13. Zápas snů: Fotbalisti versus Vesnice – 28. 9. Zaječické posvícení, včetně prasete. Pravidla sepíše L. 
Sadecký. 
 
Brigáda: pravidelná v sobotu 9. 7. od 9 hodin – prosíme o účast, práce bude dost: 
nájezd pro traktůrek a cesta kolem budovy – aktualizace: neproběhla (počasí), další bude standardně 2. 
sobotu v srpnu (13. 8. od 9 hodin). 
 
Z minulých VV: 
 
1. Buňka na nářadí/traktůrek: Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
2. 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 3. 8. 2022 v 19:30 hodin (v případě změny budeme informovat). 
Všichni jste zváni. 

Zapsal: David Kasl 


