
Číslo zápisu: 2019_06 

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

Datum, čas a místo konání: 18.07.2019 / 19:00-21:00 / klubovna na hřišti, Sportovní ul., Uhlířské 
Janovice 

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

Omluveni: Miroslav Javůrek 

 

Program: 

1. Investice, hospodaření klubu, majetek 

2. Účast na losovacím aktivu OFS 

3. Dětský den + zábava v roce 2020 

4. Přestupy 

5. Ostatní 

 

Průběh jednání: 

1. Investice, hospodaření klubu, majetek 

Byla zakoupena nová pračka a sušička za celkovou částku 6.300,- od VF.Electric – zbylá částka bude řešena 

smlouvou na reklamu. Faktura za reklamu bude vystavena na částku 21.370, -, což představuje zbývající částku do 

celkové hodnoty faktury od VF.Electric 27.670, -, která zahrnuje i další položky, které jsme měli odebrány a 

neuhrazeny (notebook, přímotop). 

Byla opravena zelená sekačka (za 6.550, -), kterou je možné používat na hrubší práce a jedna sekačka je stále u p. 

Prokeše. Honza Soudek (případně s Alešem Přibylem) se staví u Prokeše a zjistí, jaký je stav a proč trvá oprava tak 

dlouho. 

Do klubovny byla pořízena klimatizace – náklady ve výši 9.490, - uhradí klub. 

Je potřeba udělat soupis majetku – Honza už připravil a pošle soupis majetku s inventárním číslem. Majetek bude 

pod tímto čísle evidován v účetnictví. 

Požární bezpečnost areálu, provozní řád – vybavení hasicími přístroji zajistí Honza Soudek, přístroje budou příští 

týden. Lenka Přibylová připravila dokument „Provozní řád“ a poplachové směrnice. Předpisy budou po schválení 

umístěny v areálu hřiště. 

Stav vybírání členských příspěvků (A+B muži) – k 18.7.2019 bylo vybráno 13.500, - Kč (zaplatilo 9 členů z kategorie 

mužů). Radek Förster dohlédne na vybrání zbylé části příspěvků tak, aby do začátku sezony 2019/2020 byly 

všechny členské příspěvky A i B mužů zaplaceny. 

2. Soutěže OFS 

Losovací aktiv OFS – losovacího aktivu OFS se za FK UJ zúčastní Olda Marek a Aleš Přibyl. 

Termín aktivu je ve středu 24.7.2019 od 17:00 hodin (prezence od 16:30), místo konání:  

Vzdělávací a školící centrum OS ČUS – budova ČUS, Čáslavská 199, KUTNÁ HORA 

 

Je nutné poslat informaci o barvě dresů našich mužstev v OP – Zajistí Olda Marek – už byla zaslána informace o 

barvách dresů A mužstva. Zbývá ještě poslat informaci o barvě dresů B mužstva. 

Sdružený tým SŽ UJ + Červené Pečky – Dohodu o sdruženém týmu měl poslat p. Pospíšil z Červených Peček – Šárka 

ještě ověří a bude urgovat u p. Pospíšila. Po zaslání dohody bude tato podepsána i z naší strany a poslána na OFS 

p. Šandové. Před začátkem soutěže je potřeba ještě poslat soupisku hráčů. 
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3. Dětský den + zábava v roce 2020 

Cvičení pro nejmenší (Eva Kozlíková a Tereza Hromádková), chtějí i v roce 2020 uspořádat dětský den. Navrhují 

termín v sobotu 13.6.2020 včetně uspořádání večerní zábavy. 

VV souhlasí s bezplatným půjčením areálu FK k uspořádání dětského dne v požadovaném termínu s tím, že 

v případě špatného počasí, kde by hrozilo poškození travní plochy na hlavním hřišti, bude dětský den probíhat na 

spodním tréninkovém hřišti – toto bude ošetřeno ve smlouvě o zapůjčení areálu. 

S uspořádáním zábavy v prostorách kolem plechových kabin VV nesouhlasí. Pokud by se měla zábava uskutečnit, 

tak jedině v Hospodě Na Hřišti po dohodě s pronajímatelem (p. Jana Ballová) 

4. Přestupy 

Uzavřena smlouva na přestup Ivo Bartáka z Dukly Praha do FK Uhlířské Janovice na 44.200,-  

5. Ostatní 

Nástěnka na náměstí bude dle informace z MÚ odstraněna z důvodu dezolátního stavu. My jsme ji už nepoužívali 

a budeme využívat vlastní nástěnku u vstupu do restaurace na hřišti, která byla v minulém týdnu nainstalována. 

Aktualizace členské základny FKUJ – Olda Marek zašle seznam členů z databáze FAČR a s pomocí vedoucích a 

trenérů jednotlivých družstev aktualizují členskou základnu FKUJ. Je třeba mít aktuální kontaktní informace na 

všechny členy. K tomu je možné využít dokument „Přihláška za člena spolku“, který je ke stažení na stránkách FK 

(http://www.fkuhlirskejanovice.cz/ke-stazeni) a jehož součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Je potřeba zvýšit kvalitu ozvučení areálu – Aleš Přibyl zajistí nabídku reproduktorů pro ozvučení stadionu – pošle 

mailem informace – poté bude odsouhlaseno. 

Olda Marek informoval o možnosti uzavření smlouvy s firmou SportFotbal.cz s.r.o. (www.sportfotbal.cz) 

s využitím zajímavých slev pro všechny členy klubu. Pokud bude smlouva uzavřena, budou členové klubu 

informováni o možnosti registrace na stránkách e-shopu a nákupu se slevami. 

Sponzorské smlouvy – Josef Hrabánek zašle na členy VV seznam sponzorů, kteří platí za reklamu v areálu FKUJ. 

Bude potřeba sponzory informovat o aktuální situaci v klubu a domluvit další spolupráci. 

Využití prostoru nad klubovnou – Doposud nevyužívaný prostor nad klubovnou by bylo možné upravit např. pro 

ubytování a získat tak další zdroj příjmu pro FK. Honza Soudek zajistí návrh projektu na přestavbu těchto prostor 

na ubytovací zařízení s tím, že tento návrh a rozhodnutí o realizaci projektu musí být schváleno Valnou hromadou 

klubu. 

Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

18.7.2019 

Evidence majetku – zajistit evidenční 

čísla k majetku a zavést evidenci 

v účetnictví klubu 

H. Soudek, J. 

Hrabánek 31.8.2019  

18.7.2019 

Zajistit rozmístění hasicích přístrojů, 

poplachové směrnice a provozního 

řádu v areálu hřiště H. Soudek 31.7.2019  

18.7.2019 Účast na losovacím aktivu OFS 

O. Marek, A. 

Přibyl 24.7.2019 

Místo: budova ČUS, Čáslavská 

199, KUTNÁ HORA 

http://www.fkuhlirskejanovice.cz/ke-stazeni
http://www.sportfotbal.cz/?utm_source=podpis&utm_medium=email
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18.7.2019 

Zaslat informaci o barvě dresů B 

mužstva na OFS O. Marek 27.7.2019  

18.7.2019 

Zaslat dohodu o sdruženém týmu 

UJ+Č. Pečky na OFS J. Hrabánek 27.7.2019  

18.7.2019 

Zaslat soupisku hráčů sdruženého 

týmu SŽ na OFS Š. Břečková 23.8.2019 

Nejpozději týden před zahájením 

soutěže 

18.7.2019 

Zajistit vybrání členských příspěvků 

v kategorii mužů R. Förster 31.8.2019  

18.7.2019 Aktualizace členské základny O. Marek 31.8.2019  

Ve spolupráci s vedoucími a 

trenéry jednotlivých družstev 

18.7.2019 Seznam sponzorů FK UJ J. Hrabánek 27.7.2019  

18.7.2019 Návrh na ozvučení areálu A. Přibyl 9.8.2019  

18.7.2019 

Návrh projektu na využití prostoru 

nad klubovnou H. Soudek 31.8.2019  

 

 

  

 

V Uhlířských Janovicích, 18.7.2019, Zapsal: Josef Hrabánek 


