
Číslo zápisu: 2020_03 

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

Datum, čas a místo konání: 12. 05. 2020 / souhrn mailové a telefonické komunikace 

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

Omluveni:  

 

Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2. Trénování a využití hřiště – aktuální stav 
3. Realizace zábran pro zachytávání míčů 
4. Správcovství 
5. Pronájem klubovny 
6. Ostatní 
7. Úkoly  

 

Průběh jednání: 

Vzhledem k mimořádné situaci a přerušení soutěží FAČR, probíhalo jednání VV jen formou mailů a telefonátů. 

Tento zápis shrnuje závěry z těchto jednání k 12.05.20250. 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 

Stav úkolů je aktualizován v tabulce na konci zápisu. 

 

2. Trénování a využití hřiště – aktuální stav 

Od 11.5.2020 dochází na základě rozhodnutí vlády č. 490 a č. 493 k dalšímu uvolnění aktivit – podrobný výklad pro 

sportovce je v aktualizovaném vyjádření advokáta ČUS, pana Viduny, tady: http://www.cuscz.cz/files/2696ZWE.pdf. 

K dispozici je také dokument z FAČR: https://facr.fotbal.cz/aktualizovane-desatero-chovani-na-hristi/a12356 

Hlavní body, které pro nás z toho vyplývají:  

- sportovat může společně až 100 osob 
- sportovci nemusí při sportu používat roušku (trenéři a realizační tým roušku nosit musí) 
- nadále není možné využívat šaten a sprch, pouze může být otevřeno WC za přísnějších hygienických 

podmínek 
- po skončení tréninku by se měla provést dezinfekce použitých tréninkových pomůcek 

 
Závěr: zatím tedy zachováme trénování pouze na spodním hřišti, a to na dobrovolné bázi a za dodržení výše 

uvedených podmínek. Pokud to dovolí počasí, může se začít trénovat i na hlavním hřišti, které je možné také 

využít pro případná přátelská utkání. Do odvolání ale stále není možné využívat šatny a další prostory areálu, 

s výjimkou WC. 

 

3. Realizace zábran pro zachytávání míčů 

V minulém týdnu přišla informace o schválení dotace ze středočeského kraje ve výši 148.000,- Kč na realizaci 

zábran za brankou. Můžeme se tedy pustit do realizace – akci je nutné provést v tomto roce, jinak budeme 

muset dotaci vrátit.  

 

http://www.cuscz.cz/files/2694MWE.pdf
http://www.cuscz.cz/files/2695MmR.pdf
http://www.cuscz.cz/files/2696ZWE.pdf
https://facr.fotbal.cz/aktualizovane-desatero-chovani-na-hristi/a12356


Číslo zápisu: 2020_03 

Aktuální stav: 

- z Kooperativy máme nabídku na výrobu sloupů: 10ks atyp stožárů 10m; cena celkem 115.458,- Kč 
(za materiál - stožáry a spojky). Dodávka do 4-5 týdnů od zaplacení zálohy. 

- od statika z Kooperativy je spočítáno, že tato sestava vyhovuje (se sítí s okem 100x100mm, pr. 3mm) 
ve II.větrové oblasti a 3. kategorii terénu. Doporučený betonový základ je 1x1m a do hloubky 1,8m. 
 

Co musíme udělat: 

- objednat výrobu stožárů (potvrdit nabídku od Kooperativy) 
- domluvit usazení sloupů v doporučených parametrech 1x1m a do hloubky 1,8m. Z důvodu garance 

za provedené práce a z důvodu bezpečnosti budeme poptávat kompletní zajištění usazení sloupů 
dodavatelskou firmou. 

- zajistit demontáž stávajícího plotu a zábran (část svépomocí, část dodavatelsky) 
- po instalaci nových sloupů udělat nový plot (z betonových panelů) – domluvit dodavatele, část zase 

možno svépomocí 
- vybrat a koupit záchytnou síť + instalovat na konstrukci 
- zajistit zdroje financování celého projektu (dotace střed. kraj, část dotace MŠMT – na údržbu a 

opravy, jednání se sponzory – město UJ, Kooperativa, další…) 
 

4. Správcovství 
 

Po ukončení činnosti stávajícího správce Petra Soudka k 29.2.2020, zajišťuje funkci správce dle domluvy Honza 

Soudek. M. Javůrek a L. Přibylová připraví „Návrh popisu pracovní funkce správce“, na základě kterého bude 

sepsána dohoda a nastaven standardní režim správcovství. Po dobu uzavření areálu nebyla vyplácena odměna za 

správcovství, a naopak nebyl požadován nájem za hospodu. 

 

5. Pronájem klubovny 
 

V období nuceného uzavření restaurace z důvodu vládních opatření nebude vybírán nájem za klubovnu za období 

duben–květen 2020. Je ale potřeba doplatit dlužné nájemné od 12/2019 a od června už bude stávající smlouva 

zase v platnosti beze změn. 

 

6. Ostatní 
 

Brigády – A. Přibyl navrhl, že by bylo vhodné využít nucené fotbalové přestávky a zorganizovat brigády na drobné 

opravy a údržbu areálu (natření zábradlí, natření laviček na tribuně, úklid areálu apod.). Organizaci brigád zajistí 

M. Javůrek po dohodě se správcem. 

K 26.4.2020 rezignoval z osobních důvodů trenér A-mužstva Karel Nouzák, VV bere rezignaci na vědomí a otázku 

nového trenéra budeme řešit na příštím jednání VV. Do jmenování nového trenéra povede A-mužstvo R. Förster. 

 

7. Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek Jaro 2020 trvá 

4.11.2019 Oprava okna v kabinách přípravky 

A. Přibyl, M. 

Stoupa Jaro 2020 

Výměna oken byla 

realizována. 



Číslo zápisu: 2020_03 

4.11.2019 

Domluvit smlouvy o pronájmu 

pozemků pod tr. hřištěm, zjistit 

možnosti a podmínky odkoupení J. Hrabánek 31.5.2020 

Nájemní smlouvy na pozemky 

zatím platí, nájemci se 

nevyjádřili ke změně. Část 

nájemného zaplacena na 

účet, část bude předána 

osobně nebo také na účet. 

2.12.2019 

Zajistit návrh projektu na rekonstrukci 

zábran a oplocení areálu J. Hrabánek 31.3.2020 

K dispozici je nabídka 

z Kooperativy na výrobu 

sloupů. Je možné zahájit 

realizaci. 

3.2.2020 

Kontaktovat hlavní sponzory a obnovit 

smlouvy na rok 2020 

J. Hrabánek + 

celý VV 30.6.2020 

Budou probíhat další jednání 

se sponzory 

3.2.2020 

Uzavřít smlouvu o pronájmu klubovny 

na rok 2020 J. Hrabánek 31.5.2020 trvá 

3.2.2020 Připravit návrh směrnice pro účetnictví 

M. Semíková, 

J. Hrabánek 30.6.2020 trvá 

3.2.2020 

Připravit nábor nových členů v roce 

2020 L. Přibylová 31.3.2020 hotovo 

3.2.2020 

Připravit rozpis utkání k dorostu pro 

zajištění vedoucího a asistenta 

rozhodčího, rozpis pořadatelských 

služeb na všechny domácí zápasy A. Přibyl 20.3.2020 

Zrušeno z důvodu zrušení 

soutěží FAČR. 

3.2.2020 Připravit evidenci brigádnických hodin M. Javůrek 30.6.2020 trvá 

2.3.2020 

Uzavřít smlouvu se správcem na 

údržbu areálu FKUJ J. Hrabánek 31.5.2020 trvá 

2.3.2020 Návrh popisu pracovní funkce správce 

M. Javůrek, L. 

Přibylová 31.5.2020 Trvá 

12.5.2020 Svolat schůzku trenérů mládeže J. Hrabánek 31.5.2020 

Svolá J. Hrabánek na základě 

domluvy trenérů na vhodném 

termínu 

12.5.2020 

Zorganizovat brigády na drobné opravy 

a úklid areálu M. Javůrek 30.6.2020  

12.5.2020 

Zajistit realizaci opravy zábran za 

brankou a výměnu plotu J. Hrabánek 30.6.2020  

 

Příští řádná schůze VV bude pravděpodobně v pondělí 1. 6. 2020 od 18:00 v restauraci Na Hřišti – ještě pošlu 

potvrzení. 

 

V Uhlířských Janovicích, 12. 5. 2020, Zapsal: Josef Hrabánek 


