
Číslo zápisu: 2020_05 

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

Datum, čas a místo konání: 18. 05. 2020 / 18:00-21:00 / klubovna na hřišti, Uhlířské Janovice 

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

Omluveni: Šárka Břečková, Radek Förster 

 

Program: 

1. Projednání rezignace člena VV 
2. Správcovství 
3. Pronájem klubovny 
4. Nový trenér A mužstva 
5. Výstavba zábran 
6. Ostatní 

 

 

Průběh jednání: 

1. Projednání rezignace člena VV 

Člen VV Jan Soudek podal dne 18.5.2020 písemnou rezignaci na členství ve VV i na funkci správce, a to ke 

dni 31.5.2020. VV tuto rezignaci vzal na vědomí. 

 

2. Správcovství 

J. Soudek do středy 12:00 definitivní rozhodnutí o ukončení správcovství. Pokud bude rezignace platit, bude od 

1.6.2020 nový správcem areálu Zdeněk Litterbach. S ním bude sepsána dohoda pracovní činnosti (DPČ), jejíž 

součástí bude popis pracovní náplně.  

J. Soudek dokončí do 31.5.2020 opravu vstupní brány a pokladny. V případě ukončení správcovství provede 

k 31.5.2020 inventarizaci majetku a předá klíče a další náležitosti novému správci. 

 

3. Pronájem klubovny 

Stávající smlouva o pronájmu zůstává v platnosti s tím, že nejpozději do 31.5.2020 je nutné doplatit dlužné 

nájemné za měsíce 12/2019, 1/2020 a 2/2020. J. Soudek slíbil, že nájemné zaplatí v domluveném termínu spolu 

s červnovým nájmem. 

 

4. Nový trenér A mužstva 

O. Marek předložil návrh na nového trenéra pro A-mužstvo. VV se s novým trenérem sejde (schůzku domluví J. 

Hrabánek) a probere s ním možnosti spolupráce. O novém trenérovi A mužstva bude rozhodnuto nejpozději do 

31.5.2020. 

 

5. Výstavba zábran 

J. Hrabánek potvrdí s obchodním zástupcem Kooperativy objednávku na výrobu stožárů pro zábrany dle 
navrženého projektu. Zároveň bude zahájeno jednání o instalaci stožárů. 

Spolu s výměnou zábran za brankou budeme realizovat i opravu plotu přilehlého k ulici Sokolská. L. Přibylová 
zpracovala nabídky od 4 dodavatelů. Musíme ještě zvážit, zda budeme schopni instalaci plotu zajistit svépomocí 
nebo využijeme dodávku včetně montáže. 
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6. Ostatní 

Prověření spotřeby elektřiny – přestože byl areál po většinu jara uzavřena spotřebiče vypnuty, byl faktura za toto 

období vysoká. Přestože více jak polovinu částky faktury tvořily stálé platby 

- J. Hrabánek zpracuje přehled spotřeby EE za uplynulá období 

- J. Soudek prověří, jestli nedochází ke spotřebě elektřiny i když jsou spotřebiče vypnuté 

 

 

Příští řádná schůze VV bude v úterý 2. 6. 2020 od 18:00 v restauraci Na Hřišti. 

 

V Uhlířských Janovicích, 18. 5. 2020, Zapsal: Josef Hrabánek 


