
Zápis z jednání Výkonného výboru FK Uhlířské Janovice, z.s. 

Číslo zápisu: 2019_04 

Datum, čas a místo konání: 10.05.2019 / 17:00-20:00 / klubovna na hřišti, Sportovní ul., 
Uhlířské Janovice 

Účastníci: Josef Hrabánek, Šárka Břečková, Oldřich Marek, Miroslav Javůrek, 
Aleš Přibyl, Jan Soudek, Radek Förster 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Projednání základních dokumentů klubu 
1. Koncepce fungování klubu FKUJ (M. Javůrek) 
2. Sportovní koncepce FKUJ (M. Javůrek) 
3. Základní metodika výchovy mládeže v FKUJ (M. Javůrek) 
4. Směrnice pro úhradu příspěvků (Š. Břečková) 

3. Příprava na valnou hromadu v 6/2019  
4. Aktuální problémy, informace 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů 

Splněné úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Splněno Stav 

21.4.2019 

Zjistit příčinu poklesu tlaku vody, informovat VHS 

a zajistit nápravu. Problém se sehnáním ventilu - 

v řešení. 

Byl zakoupen a instalován nový ventil. J. Soudek 10.5.2019 10.5.2019 OK 

23.4.2019 Zpracovat popis oblasti SPORTU M. Javůrek 3.5.2019 10.5.2019 OK 

23.4.2019 

Zpracovat popis evidence členské základny a 

pravidel vybírání členských příspěvků. Zatím 

zpracován informační leták k výběru členských 

příspěvků na rok 2019 Š. Břečková 3.5.2019 10.5.2019 OK 

23.4.2019 Zjistit možnosti přistavení kontejnerů na odpad 

Martin 

Stoupa 3.5.2019 10.5.2019 OK 

 

Rozpracované úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

23.4.2019 

Zpracovat popis práce 

pořadatelské služby O. Marek 17.5.2019 

Kromě popisu povinností 

pořadatelské služby je potřeba 

poslat přehled zápasů, kde je 

nutné zajistit pořadatelskou 

službu a rozepsat lidi  



23.4.2019 

Odklidit staré želelezo a další 

nepořádek v areálu hřiště M. Javůrek 3.5.2019 

Svolána brigáda na 16.5.2019 od 

17:30 

10.5.2019 

Připravit kandidátku VV na 

valnou hromadu Všichni 31.5.2019  

10.5.2019 Připravit návrh stanov J. Hrabánek 31.5.2019  

10.5.2019 

Připravit článek s informací o 

aktuálním stavu, přípravě 

kandidátky na VH J. Hrabánek 17.5.2019  

10.5.2019 

Podat žádost o grant na MÚ Uhl. 

Janovice J. Hrabánek 17.5.2019  

 

2. Projednání základních dokumentů klubu 
 

2.1. Koncepce fungování klubu FKUJ (M. Javůrek) – VV projednal a schválil dokument „Koncepce fungování 

klubu FKUJ“ – dokument je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu.  

 

2.2. Sportovní koncepce FKUJ (M. Javůrek) – VV projednal a schválil dokument „Sportovní koncepce FKUJ“ – 

dokument je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.  

 

2.3. Základní metodika výchovy mládeže v FKUJ (M. Javůrek) – VV projednal a schválil dokument „Základní 

metodika výchovy mládeže v FKUJ“ – dokument je uveden v příloze č. 3 tohoto zápisu.  

 

2.4. Směrnice pro úhradu příspěvků (Š. Břečková) – VV projednal a schválil dokument „Směrnice pro úhradu 

příspěvků“ – dokument bude uveřejněn samostatně na stránkách FK. Dokument bude ještě doplněn o informace 

k členství v klubu (J. Hrabánek zašle text k zapracování do směrnice) 

 

Hlavní body z výše uvedených dokumentů budou součástí připravovaných nových stanov FKUJ. 

 

 

3. Příprava na Valnou hromadu v 6/2019 

Vzhledem k časově omezenému mandátu stávajícího výboru, je nutné pracovat na přípravě valné hromady, 

která zvolí výkonný výbor na standardní období. K tomu je potřeba: 

- Stanovit termín valné hromady – VV se domluvil na termínu:  pátek, 21.6.2019 od 18:00 v restauraci Na 

hřišti. 

- Připravit kandidátku do nového VV – je potřeba aktivně oslovit potenciální zájemce 

- Připravit program VH a včas (alespoň 3 týdny před termínem) oznámit konání VH včetně pozvání 

zástupce města 

- Připravit nové stanovy FK UJ, které budou předloženy na VH ke schválení 

- Dopracovat směrnice (členství, členské příspěvky, sportovní koncepce, případně další), které by se měly 

na VH také schválit 

 

4. Aktuální problémy, informace 

 

4.1. Trenér A mužstva – jednání VV se zúčastnil trenér A mužstva Karel Nouzák. VV poděkoval trenérovi za 

dosavadní činnost a vyjádřil mu plnou podporu pro další pokračování u A mužstva. K. Nouzák potvrdil, že povede 

mužstvo až do konce sezóny bez nároku na odměnu za trénování. VV se s trenérem A mužstva dohodl na 



proplácení cestovních náhrad dle platných předpisů za dojíždění na zápasy a tréninky z jeho bydliště ve Staré 

Boleslavy na základě předložených cestovních příkazů. 

 

4.2. Přístup na mail sekretar@fkuhlirskejanovice.cz – z důvodu zajištění zastupitelnosti a případného 

rychlého přístupu k informacím z OFS Kutná Hora a dalších organizací, bylo domluveno, že na mail sekretáře 

FKUJ (sekretar@fkuhlirskejanovice.cz) budou mít přístup všichni členové VV FKUJ – Olda Marek zašle přístupové 

údaje. Hlavní odpovědnosti za kontrolu mailu a vyřizování záležitostí má stále sekretář klubu (Olda Marek), 

přístupy dalších členů budou pouze pro nahlížení (není to řešeno oprávněním, proto prosím o odpovědný 

přístup, tj. nic nemazat a neposílat jménem sekretáře žádné maily) 

 

4.3. Nefunkční lajnovačka – správce areálu Petr Soudek informoval, že stávající lajnovačka je ve špatném 

stavu a nelze ji opravit. VV odsouhlasil nákup nové lajnovačky – správce může nakoupit (pokud to půjde, využít 

nějakých akčních cen – běžné ceny se pohybují okolo 8.-9. tis Kč) 

 

4.4. Ondrášovka Cup 2019/2020 – pohár mládeže pořádaný FAČR – nebudeme se účastnit. 

 

4.5. Přihlášky soutěží – nutné ohlídat termíny pro přihlášení soutěží a včas se domluvit na tom, jaké soutěže 

se přihlásí (termíny jsou začátkem 6/2019) 

 

 

5. Přílohy:  

 

1. Koncepce fungování klubu FKUJ 
2. Sportovní koncepce FKUJ 
3. Základní metodika výchovy mládeže v FKUJ 

 

 

Příští schůze VV bude svolána podle potřeby, operativní záležitosti se budou řešit pomocí mailů a telefonu. 

 

V Uhlířských Janovicích, 10.5.2019, Zapsal: Josef Hrabánek 
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