
SOKOL Zaječice, z. s. 
Zápis ze schůze Výkonného výboru 

konané dne 5. 10. 2022 
 
Přítomní členové VV: D. Kasl, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska,  
Přítomní hosté: Z. Hruška, V. Douda, M. Setunská 
Omluveni: P. Šnajberk 
 
Nové: 
1. „Porcování medvěda“: M. Láska představil návrh výpočtu sumy určené k porcování: příjmy z podnájmu 
hospody + 20 % z dotací – rezervní fond – paušální částka na kancelářský provoz – budoucí investice (tuto 
položku je třeba konkretizovat, bude potřeba na spoluúčasti na dokončení multifunkčního hřiště, zateplení 
budovy apod.) – třeba dodefinovat. Proběhla debata ohledně brigád (nedostatečný počet vyhlášených 
společných, problematické zapisování do tabulky brigád, neúplné údaje o provedených činnostech) – do 
příště vedoucí oddílů a členové VV definují, co bude považováno za započitatelnou brigádu, na příštím VV 
sjednotíme a určíme pravidla. 
2. Studna: objednán rozbor vody kvůli kolaudaci, zajistit elektrorevizi (D. Kasl). 
3. Elektroměr: přepsání na Sokol kvůli vyúčtování vůči hospodě (lze zahrnout do provozních výdajů – 
dotace) – zatím ne, nevyplatí se. Vodné a stočné lze přehlásit. 
4. Technická místnost: zbývá osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka). 
5. Osvětlení: Instalace co nejdřív 4 nová světla (O. Hůlka, P. Šnajberk) – akutně na hospodě. 
6. Fotbal muži: Šatna rozhodčí – z dotace rekonstruovat + dočistit chodbu: poptat zedníky, na základě 
předběžného rozpočtu vybereme – části lze brigádně, osadit dveře do sprch. Vyvrtat díry na nové praporky. 
L. Sadecký zjistí v okolních klubech výši oddílových příspěvků (nad rámec členských ve spolku) pro fotbal-
muži a co je v nich obsaženo. 
7. Buňka na traktůrek: je třeba odvézt bordel po vyklizení (VV zajistí – lze brigádně), zbývá dodělat regály – 
fotbalisti během pracovních týdnů, materiál proplatíme. 
8. Fotbal holky/děti: pokuta - zápas II. ligy, hlavně kvalita zázemí (podáno odvolání). 
9. Rekonstrukce fotbalového hřiště: J. Kapinos zajišťuje zaměření, pak se rozhodneme, co dál. 
10. Merch: objednány šály (50 ks). 
11. Noví členové: SKI: Radek Zamrazil, fotbalisti: Michal Janoušek, Tomáš Mikula, Tomáš Rott – VV 
schvaluje (3 přítomní). 
12. Oddíl SKI: V. Douda informoval o získání sponzorského příspěvku (25 tis., děkujeme spol. Flow East a 
Elmoz) a jeho využití. Informoval o registraci oddílu do Svazu lyžařů ČR (možnost využívat oficiálních školení 
pro získání trenérských licencí, soutěžit i v závodech na úrovní Mistrovství ČR, případně kvalifikace na MS i 
Olympiádu, možnost žádat o dotace na provoz klubu). 
13. Vltava Run: V. Douda informoval o záměru přihlásit za SKI SZ tým do 10. ročníku Vltava Runu (13.-14. 5. 
2023, štafetový běh od pramenů Vltavy do Prahy – 12 běžících, 36 úseků po cca 10 km, spíš než o závod jde 
o nezapomenutelný sportovní zážitek) – startovné 23 tis. – 12 tis. zaplatí Sokol, 11. tis. účastníci, nabídneme 
primárně členům Sokola, pak poptáme zájemce ze ZajKova, z širšího okolí, případně další – VV souhlasí. 
14. Hospoda: M. Špaček: informoval o vzniku společnosti Oksford, s.r.o., podpodnájem u O. Hůlky (viz zápis 
z VV 5. 4. 2022). Požádal o stavební úpravy: prostor „bytu“: zbourání příčky současné, nová příčka blíž 
k sociálkám, rozvod vody plus odpadu, vzduchotechnika nad střechu, hospoda: srovnání stěny v hospodě na 
zdi u pódia – investice do zhodnocení prostoru jde pouze za Oksford, s.r.o. – VV souhlasí. 

Brigády: tabulka evidence brigád: shorturl.at/dJOW4 – prosíme o kontrolu, připomínky posílejte na 
info@sokolzajecice.cz. 

Z minulých VV: 
1. Multifunkční hřiště: zajistit projekty/rozpočty na dodělání (M. Láska, D. Kasl). 
2. Buňka na nářadí/traktůrek: Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
3. Hřiště: závlaha – popsat postup-návod (L. Sadecký). 
4. 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 2. 11. 2022 ve 20:00 hodin. Všichni jste zváni. 
Zapsal: David Kasl 

file:///C:/Users/START/Desktop/SOKOL/Zápisy%20VV/shorturl.at/dJOW4
mailto:info@sokolzajecice.cz
http://www.sokolzajecice.cz/
https://sokolzajecice.cz/pro-cleny

