Zápis
Ze schůze Sokola Zákolany, z.s.
konané 8.1.2016 v 18.00 v kabinách hřiště Zákolany

Zahájení
Schůzy Sokola Zákolany, z.s. (dále jen spolku) zahájila předsedkyně Jarmila Hladíková v 18.30
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomni: Poláčková I., Šarochová P., Šaroch P, Šup Jiří, Podracký M., Hladíková J., Křížová J,
Wittlichová L., Vobořilová J. Míka J.
schůze spolku je usnášeníschopná.
Ověřovatelé zápisu a zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu byli předsedkyní určeny: Podracký Milan, Šarochová Pavla, zápis provede Šup Jiří.
Program:




Závěrečný účet 2015
Dotace
Diskuse

Usnesení: výbor spolku souhlasí s navrženým programem valné hromady
Závěrečný účet 2016
předsedkyně spolku Jarmila Hladíková požádala pana Martina Himla, prostřednictvím Ivana Nováka
k dodání potřebných listin a přehledu členských příspěvků. Tyto věci jsou nutné k dokončení zápisu
spolku a dokončení závěrečného účtu za rok 2015.
Milan Podracký předal paní Jiřině Křížové podklady nutné k doplnění účetnictví na informačním
systému.
Shora uvedené je nutné napravit nejpozději do 15.1. tak aby bylo možné žádat o dotace.
Dotace:
Na počátku roku 2016 byly vyhlášeny dvě dotace, které by mohla naše organizace využít
1. Dotace MŠMT investiční
2. Dotace středočeského KÚ investiční a neinvestiční
Pro dotace MŠMT, které mají celkový objem dotací 22 miliard Kč nemáme prozatím zpracovaný
žádný projekt. Pro tento okruh dotace připravujeme projekt obnovy povrchů na Sokolském hřišti. Na
schůzi byla pozvána paní architektka Eva Jeníková z firmy in-site. V rámci diskuze o přípravě projektu
bylo dohodnuto zadání pro vytvoření projektu. Paní Evě Jeníková přislíbila zaslat cenový návrh na
vytvoření projektu. Starostka obce Zákolany přislíbila do konce ledna zadat zaměření hřiště a
dendrologický posudek na stromy.
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Dotace středočeského KÚ jak investiční tak neinvestiční poskytují možnost podat žádost o dotaci. Pro
investiční okruh prozatím nemáme připraven žádný projekt. Fotbalový oddíl se dohodl, že pro příští
rok připraví projekt. Nabízejí se tyto možnosti:
1. Úprava povrchu fotbalového hřiště
2. Zavlažování fotbalového hřiště
3. Osvětlení fotbalového hřiště
O neinvestiční dotaci je možné žádat bez projektu. Výše dotace je od 40tis. – 100tis. Fotbalový klub
se dohodl požádat o dotaci na „ Opravu a dovybavení mobiliáře FC Zákolany“ přítomní proti podání
nemají žádných námitek. Jako manažeři projektu jsou pověřeni pan Martin Himl a Ivan Novák.
Usnesení:


Výbor spolku souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Granty Stč. KÚ
2016, tematická zadání pro Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence,
neinvestiční podpora“ na projekt : „ Oprava a dovybavení mobiliáře FC Zákolany“

Paní předsedkyně schůzi ukončila v 19.15
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