
Číslo zápisu: 2021_02 

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

Datum, čas a místo konání: 1. 3. 2021 / 18:00-19:30 / online 

Účastníci: Josef Hrabánek, Lenka Přibylová, Aleš Přibyl, Jiří Vokřál, Miroslav 
Javůrek 

Omluveni: Radek Förster, Oldřich Marek, Michaela Semíková, Martin Stoupa 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Aktuální situace - informace o odložení VH OFS a o odložení startu soutěží 
3. Informace o převodu domény fkuhlirskejanovice.cz do vlastnictví klubu 
4. Přechod na Google Workspace pro neziskovky 
5. Nájemné za klubovnu 
6. Změna správce k 30.6.2021 
7. Úkoly 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů 

VV prošel aktuální úkoly – stav je uveden v tabulce na konci zápisu (bod 7. Úkoly). 

2. Aktuální situace - informace o odložení VH OFS a o odložení startu soutěží 

VH OFS Kutná Hora: 
VH OFS Kutná Hora je zatím plánována na 18.3.2021, ale stále není jisté, zda a za jakých podmínek se uskuteční. 
Uskutečnění VH na úrovni okresních fotbalových svazů je předpokladem pro uskutečnění krajských VH a 
následně VH FAČR. J. Hrabánek bude průběžně informovat o vývoji situace. 

Restart soutěží: 
Podle sdělení OFS Kutná Hora je předpoklad, že soutěže by měly být zahájeny v termínu 27. – 28.3.2021, a to 
v případě, že to podmínky a nařízení orgánů Vlády ČR dovolí. 

Info z FAČR k aktuálním opatřením: 
vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci došlo k vydání mnoha nových vládních usnesení - byla mj. 
zpřísněna opatření v rámci trénování a sportování vůbec. Počínaje dneškem proto platí, že sportovat lze pouze: 

a) na venkovním sportovišti,  
b) na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,  
c) individuálně, nebo v přítomnosti členů jedné domácnosti. 

3. Informace o převodu domény fkuhlirskejanovice.cz do vlastnictví klubu 

Doména fkuhlirskejanovice.cz byla 8.2.2021 převedena do vlastnictví klubu. Zároveň byly zaplaceny poplatky 
za provoz domény a webhosting na následující období. Do roku 2020 platil tyto poplatky ze svého Libor 
Jelínek, který nám zároveň poskytuje základní technickou podporu k provozu domény.  

4. Přechod na Google Workspace pro neziskovky  

Doména fkuhlirskejanovice.cz byla zaregistrována do Google Workspace pro neziskové organizace. Tato služba 
je pro neziskové organizace zcela zdarma a můžeme tak využívat mj.  e-mailové adresy a sdílené kalendáře. 

Aktuálně jsou převedeny e-maily predseda@fkuhlirskejanovice.cz a sekretar@fkuhlirskejanovice.cz Jedná se o 
oficiální kontakty našeho klubu a zůstanou zachovány pro komunikaci s veřejností tak jako doposud. 

Dále budou založeny samostatné e-mailové účty pro využití v rámci sdíleného kalendáře, který by měl sloužit 
pro zaznamenávání veškerých událostí FKUJ (soutěžní zápasy, přáteláky, tréninky, údržba hřiště, jednání VV 
apod.) 

mailto:predseda@fkuhlirskejanovice.cz
mailto:sekretar@fkuhlirskejanovice.cz
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5. Nájemné za klubovnu 

Po domluvě s provozovatelem bude nájemné za období 10-12/2020 (v celkové výší 30.000,- Kč) uhrazeno po 
obdržení příspěvků z programu Covid-nájemné 2 a 3, o které si provozovatel restaurace požádal, ale finanční 
prostředky od státu zatím nedorazily. 

6. Změna správce k 30.6.2021 

Současný správce, Zdeněk Litterbach, bude na vlastní žádost končit k 30.6.2021. Aktuálně probíhá jednání 
s novým zájemcem (Jaromírem Kozlíkem), který by měl nastoupit k 1.7.2021. 

7. Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek 31.5.2021 odloženo 

3.2.2020 Připravit návrh směrnice pro účetnictví 

M. Semíková, 

J. Hrabánek 30.6.2021 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 hotovo 

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

15.12.2020 Zpráva kontrolní komise 

M. Semíková, 

M. Stoupa,  L. 

Přibylová 31.1.2021 hotovo 

15.12.2020 

Zjistit informace ohledně péče a údržby trávníku na 

hřišti O. Marek 31.3.2021  

15.12.2021 Zajistit systém na zavěšení sítě v brankovišti. 

A.Přibyl, M. 

Javůrek 31.3.2021  

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

11.1.2021 Oprava záchytné sítě M. Javůrek 30.4.2021 dle počasí 

11.1.2021 

Oslovit architekty pro projekt nového sytému 

zavlažování a sběr deštné vody 

A. Přibyl, J. 

Hrabánek 8.2.2021 

A. Přibyl připravuje 

podrobnější zadání, 

které bude předáno 

architektovi pro odhad 

ceny za zpracování 

projektu 

11.1.2021 Prodloužit smlouvu se správcem do 30.6.2021 J. Hrabánek 17.1.2021 hotovo 

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

 

 

Příští řádná schůze VV bude v úterý 6. 4. 2021 od 18:00 formou on-line schůzky. 

V Uhlířských Janovicích, 1. 3. 2021, Zapsal: Josef Hrabánek 


