
 
SOKOL Zaječice, z. s. 

Zápis ze schůze Výkonného výboru 
konané dne 8. 8. 2022 

 
Přítomní členové VV: D. Kasl, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska 
Omluven: P. Šnajberk 
Přítomní hosté: Z. Hruška 
 
 
Nové: 
1. Hřiště: závlaha – popsat postup-návod (L. Sadecký). 
2. Elektroinstalace k čerpadlu pro závlahu: čidla vyřešena, dopouštění nádrže ze studny je řízené 
automaticky. Zbývá osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka) 
3. Finance do oddílů: doplnit nové členy do tabulky brigád, rozdělit do oddílů. Porcování medvěda vyřešit 
na příští schůzce VV. 
4. Elektro: Zvýšení jističe – ok, proběhlo. 
5. Zaječické posvícení 28. 9.: Osadní výbor – záštita, dotace od obce (L. Sadecký). Fotbalové odpoledne, od 
13 do 23 hodin. Živá hudba, tombola. 
6. Elektroměr: přepíšeme na Sokol, vyúčtování vůči hospodě – lze zahrnout do provozních výdajů (dotace). 
7. Fotbal muži: 
- Nová organizace, oddílové vedení, předseda: Z. Hruška. 
- V pondělí od 17:00 fotbalisti brigáda. Připraven nájezd na traktůrek, nalajnované hřiště, uklizená kabina 
rozhodčích, posekáno - tribuna. 
- Objednané a vyzvednuté nové balony (10 ks za 10 tis. Kč), v pondělí proplatíme (L. Sadecký). 
- Přestup hráče ze Skalice k nám: bude řešit L. Sadecký, půl roku již s námi trénuje, takže to není přestup jen 
někoho, kdo o fotbale mluví, ale opravdu chce hrát. Poplatek 3000 korun – VV schválil.  
8. Vyklizení buňky na traktůrek: do sklepa hospody lze umístit věci, které můžou zvlhnout. 
9. Koncerty: pódium – do budoucna nenechat týden, řešit následky. 
10. Armádní stan: uložen u majitele (Kutálek). 
11. Dotace na hřiště: prodloužení (J. Kapinos): vypracovat dva projekty, pak za obcí - jediné sportoviště, 
které patří obci. Pro vyměření předloží rozpočet od geodetů, VV vybere a schválí. 
12. Dotace fotbal holky/děti: řešíme holky (Vlašim), budeme mít na děti (J. Kapinos). 
13. Merch: objednat šály (50 ks), minidresy (50 ks) 
14. Brigády: V tabulce nově kolonka oddíl – doplnit za jednotlivé oddíly. Je třeba doplnit nové členy, jejich 
e-maily poslat na predseda@sokolzajecice.cz. Tabulka evidence brigád pro doplňování: shorturl.at/dJOW4 
(prosíme o doplnění, pokud jsme vám nějakou brigádu nezapsali, případně napište na mail výše). 
 
Brigáda: pravidelná v sobotu 13. 8. od 9 hodin – možno odložit. Potřeba vyměnit světla – domluvit Šejbu. 
 
Z minulých VV: 
1. Buňka na nářadí/traktůrek: Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
2. Vrt: vodoměr osazen, nafotíme, pošleme podklady ke kolaudaci (D. Kasl). 
3. 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. 
 
Zápisy z VV najdete na webu www.sokolzajecice.cz, v sekci Pro členy, heslo pro vstup: zaje2022 
 
Příští schůze VV v Oksfordu ve středu 7. 9. 2022 ve 20:00 hodin (v případě změny budeme informovat). 
Všichni jste zváni. 

Zapsal: David Kasl 
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