
Číslo zápisu: 2021_01 

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

Datum, čas a místo konání: 11. 1. 2021 / 18:00-19:30 / online 

Účastníci: Josef Hrabánek, Oldřich Marek, Michaela Semíková, Lenka Přibylová, 
Jiří Vokřál, Aleš Přibyl 

Omluveni: Martin Stoupa, Miroslav Javůrek, Radek Förster 

 

Program: 

1. Valná hromada 
2. Účetní závěrka roku 2021 
3. Plán investic 
4. Valná hromada OFS Kutná Hora 
5. Oslavy 100 let FK 
6. Ostatní 
7. Úkoly 

Průběh jednání: 

 

1. Valná hromada 

Vzhledem k aktuální situaci a platným opatřením v souvislosti s Covid-19, není možné Valnou hromadu FK 
uspořádat v plánovaném termínu. Konání Valné hromady bylo zatím odloženo na neurčito. Jakmile to situace 
dovolí, bude stanoven náhradní termín. 

2. Účetní závěrka roku 2021 

Veškeré doklady k proplacení za rok 2020 byly předány a účetní závěrka bude zpracována do 17. 1. 2021. 
Účetnictví bude předáno ke kontrole revizní komisi. Revizní komise provede kontrolu do 31. 1. 2020. 

3. Plán investic 

A. Přibyl a O. Marek zpravovali návrh investičního záměru pro vybudování nového systému zavlažování a sběr 
deštné vody. Hlavním důvodem je havarijní stav současné plechové nádrže na vodu vedle hlavní tribuny. Návrh 
bude sloužit jako podklad pro žádost o investiční dotaci z programů Národní sportovní agentury, středočeského 
kraje, případně i z dalších dostupných zdrojů. 

Další kroky: 

- zajistit nabídky architektů na zpracování projektu (A. Přibyl, J. Hrabánek) 
- pověření vybraného architekta ke zpracování projektové dokumentace včetně kalkulace ceny 

Investici do ochranné sítě na spodním hřišti se pokusíme vyřešit ve spolupráci s Městem 

Pokud bude možno získat zdroje i na další investice a opravy, budeme pokračovat v opravě plotu – výměně 
plechového oplocení za betonový plot. 

 
4. Valná hromada OFS Kutná Hora 

Dne 28. 1. 2021 se má konat volební valná hromada OFS Kutná Hora. Je potřeba zajistit účast našeho zástupce 
na jednání, ale zatím nejsou jasné podmínky konání. Jakmile přijdou podrobnější informace, bude k tomu 
svoláno jednání VV, kde se definitivně rozhodneme o našem postupu. 
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5. Oslavy 100 let FK 

Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli odložit konání oslav 100 let janovického fotbalu na příští rok – 
nový termín konání byl stanoven na sobotu 25. 6. 2022. L. Přibylová zařídí všechny potřebné kroky k přesunu 
(změny rezervací, oznámení na město apod.) 

6. Ostatní 

Správce areálu – bude prodloužena stávající smlouva se Z. Litterbachem do 30. 6. 2021 za stejných podmínek 
jako doposud. Ve smlouvě bude zohledněno snížení odměny na 50 %, která je vyplácena v době kompletního 
uzavření areálu FK z důvodu vládních opatření případně z jiných příčin. 

Přestup žáků Jana a Štěpána Zámostných do Sparta Kutná Hora, z.s. – VV s přestupem souhlasí, O. Marek 
potvrdí přestup v IS FAČR 

Google Suite pro neziskové organizace – J. Hrabánek prověří možnost získání bezplatné licence k aplikacím 
Google pro náš spolek. 

Oprava záchytné sítě – zajišťuje M. Javůrek 

Výkup pozemků pod tréninkovým hřištěm – O. Marek a A. Přibyl zpracují dlouhodobý záměr na využití 
spodního tréninkového hřiště. Tento materiál bude sloužit jako podklad pro jednání o výkupu pozemků. 

7. Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek 30.10.2020 odloženo 

3.2.2020 Připravit návrh směrnice pro účetnictví 

M. Semíková, 

J. Hrabánek 30.6.2020 odloženo 

2.6.2020 

Příprava oslav výročí 100 let od založení klubu – zařídit 

přesun termínu oslav na 25. 6. 2022 L. Přibylová 28.2.2021  

15.12.2020 Uzavření účetnictví a předání dokladů kontrolní komisi J. Hrabánek 17.1.2021  

15.12.2020 Zpráva kontrolní komise 

M. Semíková, 

M. Stoupa,  L. 

Přibylová 31.1.2021  

15.12.2020 

Zjistit informace ohledně péče a údržby trávníku na 

hřišti O. Marek 8.2.2021  

15.12.2021 Zajistit systém na zavěšení sítě v brankovišti. 

A.Přibyl, M. 

Javůrek 28.2.2021  

11.1.2021 Schválit přestupy v IS FAČR (Jana Štěpán Zámostný) O. Marek 12.1.2021  

11.1.2021 Oprava záchytné sítě M. Javůrek 28.2.2021  

11.1.2021 

Oslovit architekty pro projekt nového sytému 

zavlažování a sběr deštné vody 

A. Přibyl, J. 

Hrabánek 8.2.2021  

11.1.2021 Prodloužit smlouvu se správcem do 30.6.2021 J. Hrabánek 17.1.2021  

11.1.2021 Prověřit možnost získání licence Google Suite pro NEZS J. Hrabánek 8.2.2021  

 

Příští řádná schůze VV bude v pondělí 8. 2. 2021 od 18:00 v Restauraci na hřišti nebo online. 

V Uhlířských Janovicích, 11. 1. 2021, Zapsal: Josef Hrabánek 


