
Číslo zápisu: 2019_09 

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

Datum, čas a místo konání: 04.11.2019 / 18:00-20:00 / klubovna na hřišti, Sportovní ul., Uhlířské 
Janovice 

Účastníci: Josef Hrabánek, Šárka Břečková, Olda Marek, Míra Javůrek, Radek 
Förster, Aleš Přibyl, Lenka Přibylová, Míša Semíková 

Omluveni: Jan Soudek 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2. Stav hospodaření k 31.10.2019, dotace (JH) 
3. Spolupráce A+B+dorost 
4. Přestupy 
5. Ostatní 
6. Úkoly  
 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 

Příspěvky 2019 (Lenka Přibylová) – všechny vybrané příspěvky za rok 2019 byly předány do pokladny. Problém 

zůstává u dorostu, kde byly zaplaceny kompletní příspěvky na jaře 2019 (9.4.2019), ale jednalo se o příspěvky za 

rok 2018. Na rok 2019 jsou vybrány příspěvky pouze od 4 dorostenců. VV chápe, že problém je způsoben částečně 

i nedůsledností při vybírání příspěvků v předchozích letech, ale právě proto je potřeba toto narovnat a od příštího 

roku postupovat podle stanov a platné směrnice. Připomínám, že je možné v odůvodněných případech požádat o 

prominutí nebo snížení výše členského příspěvku (např. z důvodu špatné finanční situace). Taková žádost musí být 

projednána a schválena na VV. 

Přehled vybraných příspěvků po jednotlivých kategoriích: 

Družstvo 
Vybrané 

příspěvky 
Počet 
členů Zaplaceno 

Podíl 
zaplacených 

příspěvků 

minipřípravka           5 400,00  23 23 100% 

přípravka         24 350,00  27 27 100% 

žáci         13 200,00  12 12 100% 

dorost *           4 000,00  13 4 31% 

muži B           6 350,00  13 11 85% 

muži A         25 300,00  16 16 100% 

ostatní (neakt.čl., trenéři, vedoucí, VV)           1 800,00  41 18 44% 

CELKEM příspěvky 2019         80 400,00  145 111 77% 

dorost 2018 (zaplaceno 9.4.2019) *            13 000,00  13 13 100% 

CELKEM         93 400,00        

* dorost platil 9.4.2019 příspěvky ve výši 13.000,- zpětně za rok 2018. Za rok 2019 je ještě třeba vybrat zbylé 

příspěvky od 9 členů. 

Aktualizace směrnice na vybírání členských příspěvků na rok 2020 (zpracovala Šárka Břečková) - směrnice je 

připravena a zaslána členům VV k připomínkování. Finální verze bude zveřejněna na stránkách FKUJ tak, aby se 

s ní mohli členové včas seznámit před valnou hromadou, kde se bude schvalovat směrnice a nová výše členských 

příspěvků. 

Ozvučení areálu (Aleš Přibyl) – Hotovo, realizován nákup reprobeden a instalace svépomocí na tribunu a klubovnu. 
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Návrh využití prostoru nad klubovnou (Honza Soudek) – probíhá, na příští valné hromadě bude předložen návrh 

k posouzení členské základně a k rozhodnutí o realizaci záměru. 

Kurz první pomoci – proběhne 9.11.2019, Informace je uveřejněna na stránkách FK. (Lenka Přibylová). 

Oprava vody (Josef Hrabánek) – pracovníci VHS zkontrolovali vodovodní přípojku, ale ta je v pořádku. Pokles tlaku 

je tak způsoben někde v našem rozvodu vody – nutné znovu zkontrolovat a opravit (Aleš Přibyl požádá svého 

známého-instalatéra, aby se na to podíval) 

 

2. Stav hospodaření k 31.10.2019, dotace 

J. Hrabánek seznámil VV s výsledky hospodaření k 31.10.2019: 

Kč 31.10.2019  Stav hotovosti 31.10.2019 

Náklady celkem 561 261  Pokladna 6 760 

Výnosy celkem 518 099  Banka 16 010 

Výsledek hospodaření -43 162  Celkem 22 770 

 
Dne 31.10.2019 přišlo do datové schránky rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace „Můj klub 2019“ (žádost byla 

podána 31.10.2018) – dotace byla přidělena v plné výši 258.500,- Kč. Peníze je nutné vyčerpat do 31.12.2019 (na 

výdaje od 1.1. do 31.12.2019). Teď má ministerstvo 30 dní na poslání peněz na účet FKUJ. 

Navrhované rozdělení dotace vychází z předběžného rozpočtu, který byl součástí žádosti a z doposud 

zaúčtovaných nákladů klubu: 

Žadatel : FK Uhlířské Janovice, z.s. 

Položka vyúčtování 
Celkové výdaje na položku 

[v Kč] 

1.Výdaje na zaměstnance - odměny z dohod (DPP) 67 600,00 

Trenéři mládeže (minipřípravka, přípravka, žáci, dorost) 67 600,00 

2. Služby 131 800,00 

Nájem za tělocvičnu, pornájem haly na soustředění 12 800,00 

Doprava autobusem na utkání 33 000,00 

Startovné  do soutěže a na turnajích 21 000,00 

Opravy a údržba 65 000,00 

3. Materiál  59 100,00 

Materiál na údržbu 20 600,00 

Sportovní pomůcky a vybavení 15 900,00 

Ostatní materiál, drobný majetek 22 600,00 

CELKOVÉ VÝDAJE 258 500,00 

Příjmy                                                                                                                                                                                 

Dotace MŠMT 258 500,00 

Vlastní zdroje   

CELKOVÉ PŘÍJMY 258 500,00 

 

Odměny z dohod pro trenéry (celkem 67.600,-) budou vyplaceny za měsíce 10, 11 a 12/2019. Ostatní náklady na 

služby a materiál jsou už zaúčtovány v účetnictví klubu za období 1-10/2019. Konečné rozdělení prostředků 

z dotace bude provedeno až po uzavření účetního roku 2019 v lednu 2020. Vyúčtování dotace Můj klub 2019 musí 

být zpracováno a odesláno na MŠMT do 15.2.2020 - zajistí J. Hrabánek. 
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Od 7.10.2019 je vypsán program „Můj klub 2020“ – termín pro podání žádosti je do 18.11.2019 – žádost bude 

zpracována obdobným způsobem jako v loňském roce. Na základě aktuálního stavu členské základny máme nárok 

žádat o částku: 227.150,- Kč – žádost zpracuje J. Hrabánek. 

Do 13.12.2019 je třeba předložit vyúčtování dotace z rozpočtu Města Uhlířské Janovice ve výši 100.000,- Kč – 

vyúčtování zpracuje J. Hrabánek na základě účetních dokladů za období 1-11/2019. 

3. Spolupráce A+B+dorost 

Je nutné zlepšit spolupráci a komunikaci mezi trenéry a vedoucími A mužstva (Karel Nouzák + Radek Förster), B 

mužstva (Radek Förster + Lukáš Čížek) a dorostu (Jiří Hovorka). Na sestavách mužstev se musí domluvit trenéři 

všech mužstev s tím, že hlavní slovo má trenér A mužstva Karel Nouzák. B mužstvo musí sloužit jako záloha pro A, 

tj. je třeba, aby co nejvíce hráli ti hráči, kteří momentálně nejsou v základu A týmu a z dorostu ti hráči, kteří budou 

přecházet do kategorie dospělých a mají zájem si za dospělé zahrát. R. Förster svolá schůzku trenérů A,B a dorostu, 

které se zúčastní i J. Hrabánek a kde si vzájemně odsouhlasí výše uvedená pravidla. 

 

4. Přestupy 

Od posledního jednání VV nebyly realizovány žádné přestupy. 

5. Ostatní 

Plánovaný dětský den s následnou zábavou, který se měl konat 13.6.2020, se na hřišti FKUJ konat nebude, 

organizátor (Cvičení pro nejmenší, z.s.) se nakonec domluvil s MÚ Uhlířské Janovice o uspořádání akce na náměstí. 

Smlouva o výpůjčce hřiště mezi FKUJ a Cvičení pro nejmenší, z.s. je tedy zrušena. 

Nový projekt FAČR – program XPS pro trenéry, možnost zapojení všech klubů přes FAČR. Bližší info na xps.fotbal.cz. 

V našem klubu využívat nebudeme. 

Do směrnice o příspěvcích bude zahrnuta povinnost odpracování 5 brigádnických hodin za rok. Alternativou je 

zaplacení 500 Kč (tj. 100,- za hod.) 

VV schválil příspěvek ve výši 1.000,- na ocenění hráčů starší přípravky na závěr podzimní sezony 2019/2020.  

Je potřeba uspořádat brigádu na úpravu hřiště před zimou – organizaci zajistí Míra Javůrek. 

Je třeba opravit okno v kabinách přípravky (u hlavního vchodu) – zajistí Aleš Přibyl 

Traktor, který jsme měli zapůjčený na vyzkoušení vrátíme – vrácení a odvoz zajistí Aleš Přibyl 

Traktor Husqvarna – Aleš Přibyl (+ Josef Hrabánek) vyjedná u Radka Prokeše uskladnění a dotáže se na problém 

padajících řemenů – jaká je možnost opravy, případně reklamace. J. Hrabánek zjistí stav záruky (traktor byl 

nakoupen z dotace v září 2018). 

J. Hrabánek bude kontaktovat majitele pozemků pod tréninkovým hřištěm – domluvit smlouvy o pronájmu od 

roku 2020 a zjistit možnosti a podmínky případného odkoupení pozemků. 

6. Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

18.7.2019 

Zajistit vybrání členských příspěvků 

v kategorii mužů + FAČR od ostatních 

R. Förster, L. 

Přibylová 31.10.2019 

Hotovo  – poslední vybrané 

příspěvky 2019 byly předány do 

pokladny 

18.7.2019 

Návrh na ozvučení areálu + instalace 

reproduktorů A. Přibyl 31.10.2019 Hotovo 

http://xps.fotbal.cz/
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18.7.2019 

Návrh projektu na využití prostoru 

nad klubovnou. Předat návrh 

Lukášovi k uveřejnění na stránkách 

klubu. H. Soudek 02.12.2019 

Zaslány předběžné návrhy, bude 

ještě zpracován návrh projektu a 

poté předloženo na Valné 

hromadě.  

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek Jaro 2020 

Oprava bude realizována podle 

počasí 

7.10.2019 Uspořádat kurz první pomoci L. Přibylová 9.11.2019 Proběhne 9.11.2019 

7.10.2019 Zajisti opravu vody u VHS J. Hrabánek 11.10.2019  

7.10.2019 

Aktualizovat směrnici na výběr 

členských příspěvků na rok 2020 Š. Břečková 02.12.2019 

Směrnice je připravená a 

rozeslaná k připomínkám 

4.11.2019 

Zpracovat vyúčtování dotace 

z rozpočtu Města Uhlířské Janovice J. Hrabánek 13.12.2019  

4.11.2019 

Zpracovat žádost o dotaci na MŠMT 

„Můj klub 2020“ J. Hrabánek 18.11.2019  

4.11.2019 

Zpracovat vyúčtování dotace MŠMT 

„Můj klub 2019“ J. Hrabánek 15.2.2020  

4.11.2019 

Zajistit instalatéra na kontrolu 

vodovodního rozvodu (poklesy tlaku) A. Přibyl 30.11.2019  

4.11.2019 Zajistit odvoz zapůjčeného traktoru A. Přibyl 30.11.2019  

4.11.2019 

Předat traktor Husqvarna p. 

Prokešovi k uskladnění na zimu a 

zajištění servisu + dotaz na častou 

výměnu řemenů A. Přibyl 30.11.2019  

4.11.2019 Oprava okna v kabinách přípravky A. Přibyl 30.11.2019  

4.11.2019 

Zorganizovat brigádu na hřišti – 

úprava, dosev před zimní přestávkou M. Javůrek 30.11.2019  

4.11.2019 Svolat schůzku trenérů A,B,dorost R. Förster 17.11.2019  

4.11.2019 

Domluvit smlouvy o pronájmu 

pozemků pod tr. hřištěm, zjistit 

možnosti a podmínky odkoupení J. Hrabánek 31.12.2019  

 

Příští schůze VV bude v pondělí 2.12.2019 od 18:00 v restauraci Na hřišti. 

V Uhlířských Janovicích, 4.11.2019, Zapsal: Josef Hrabánek 


