
Číslo zápisu: 2021_03 

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

Datum, čas a místo konání: 9. 3. 2021 / 19:30-20:30 / online 

Účastníci: Josef Hrabánek, Lenka Přibylová, Aleš Přibyl, Jiří Vokřál, Martin 
Stoupa, Oldřich Marek 

Omluveni: Radek Förster, Michaela Semíková, Miroslav Javůrek 

 

Program: 

1. Členské příspěvky 2021 - návrh na prodloužení splatnosti do 30.4.2021 
2. Delegace na jednání VVH OFS Kutná Hora  
3. Informace k restartu soutěží  
4. Investiční záměry, nabídka na zpracování projektové dokumentace 
5. Ostatní 

Průběh jednání: 

1. Členské příspěvky 2021 - návrh na prodloužení splatnosti do 30.4.2021 

VV schválil: 

- odložení splatnosti členských příspěvků na rok 2021 do 30.4.2021 

- zaplacení poplatku FAČR do 31.3.2021 

- na členy bude poslána informace s tím, že je nutné zaplatit do 31.3.2021 minimálně příspěvek FAČR 

(100,- mládež do 18 let, 200,- dospělí) tak, abychom mohli provést hromadnou platbu nejdéle do 

15.4.2021. 

 

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

VH OFS Kutná Hora: 
Valná hromada se uskuteční ve čtvrtek 18.3.2021 od 17:30 
Místo konání: Sokolovna Malín, U Beránky 378, 284 01 Kutná Hora 
Za FKUJ se VH zúčastní Radek Förster na základě plné moci. 
VV potvrdil podporu kandidáta na předsedu OFS Jana Ďoubala a jeho týmu. 

 
3. Restart soutěží: 

Shrnutí aktuální situace a nová opatření týkající se restartu soutěží (zdroj OFS Kutná Hora, SKFS): 

a) Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021. 
b) S ohledem na aktuální vývoj soutěží VV rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro 

ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu. 
c) Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže. 
d) Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže. 
e) Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. 

do 27. 6. 2021. 
f) Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži 

(Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže). 
g) Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR 

dovolí. 
h) Pokud jde o kontumaci, pak 

a. za odehraná utkání se považují i kontumovaná, 
b. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje. 

i) V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient. 

Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje. 
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4. Investiční záměry, nabídka na zpracování projektové dokumentace  

FKUJ obdržel od projektantky Ing. Jany Jeřábkové cenovou nabídku na zpracování projektu „Výstavba nové 
podzemní nádrže na zavlažování fotbalového hřiště a novostavba kabin pro fotbalový klub na pozemku p.č. 
1405/1, Uhlířské Janovice“. Orientační cena za zpracování projektu je 152 tis. Kč, konečná cena bude stanovena 
na základě skutečného rozsahu a přesných informací. 

VV se shodl na tom, že nabídka odpovídá našim požadavkům na kvalitní zpracování projektové dokumentace, 
která bude sloužit jako podklad pro žádost o investiční dotaci z veřejných zdrojů (Národní sportovní agentura, 
Středočeský kraj, Město Uhlířské Janovice).  

VV se také rozhodl, že projekt bude rozšířen tak, aby zahrnul i rekonstrukci stávající tribuny a dalšího zázemí 
(plechové kabiny, přístřešek pro uskladnění sekačky). Naším cílem je, aby jednotlivé budovy tvořily ucelený 
komplex. Toto rozšíření projektu bude projednáno s Ing. Jeřábkovou na prvním setkání s tím, že budeme chtít 
celý projekt rozdělit na několik samostatných fází. 

J. Hrabánek zašle Ing. Jeřábkové závaznou objednávku na zpracování projektové dokumentace dle zaslané 
nabídky s případným rozšířením projektu dle našich požadavků. 

O. Marek zmínil potřebu řešit i rekonstrukci spodního tréninkového hřiště. Tato investice ale předpokládá 
vykoupení pozemků pod hřištěm a budeme ji řešit jako samostatný projekt ve spolupráci s Městem Uhlířské 
Janovice. J. Hrabánek zahájí jednání s Městem o možnostech spolupráce na tomto projektu.  

Investiční záměry budou předloženy ke schválení členskou základnou na nejbližší valné hromadě klubu (valná 
hromada bude uspořádána v nejbližším možném termínu, jakmile to epidemiologická situace a platná vládní 
opatření dovolí). 

5. Ostatní 

a) V pátek 12.3.2021 v 18:00 proběhne on-line beseda na téma „SMĚŘOVÁNÍ FOTBALU NA KUTNOHORSKU“, 
organizovaná Janem Ďoubalem a jeho týmem. 

Program: 
1. TÝM a PROGRAM 
2. VH a její průběh 
3. FAČR/SKFS 

- V. Šmicer jako kandidát na FAČR 
- kandidáti na kraj 

Link pro přihlášení: https://meet.jit.si/fotbal_Kh_kam_d%C3%A1l 

b) FKUJ obdržel nabídku od společnosti mcompanies.cz na sponzorské plnění pro družstvo dospělých ve formě 
poskytnutí míčů značky SELECT. J. Hrabánek zjistí podrobné podmínky sponzorské smlouvy a možnost 
zaslání vzorků míčů na vyzkoušení. Poté se rozhodneme, zda nabídku využijeme. 

 

6. 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 

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 Oprava záchytné sítě M. Javůrek 30.4.2021 dle počasí 

https://meet.jit.si/fotbal_Kh_kam_d%C3%A1l
http://mcompanies.cz/
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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 – HOTOVO 

9.3.2021 

Poslat e-mail na členy s informací o změně splatnosti 

členských příspěvků 

L. Přibylová, 

J. Hrabánek 12.3.2021  

9.3.2021 

Zaslat objednávku na zpracování projektové 

dokumentace p. Ing. Janě Jeřábkové J. Hrabánek 21.3.2021  

9.3.2021 

Zahájit jednání s Městem UJ o spolupráci na investičním 

záměru rekonstrukce tréninkového hřiště J. Hrabánek 30.4.2021  

 

 

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

V Uhlířských Janovicích, 9. 3. 2021, Zapsal: Josef Hrabánek 


