
Číslo zápisu: 2021_06 

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

Datum, čas a místo konání: 31. 5. 2021 / 19:00-20:30 / hřiště FKUJ 

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

Omluveni: Radek Förster, Miroslav Javůrek, Michaela Semíková 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Doplnění členů VV 
3. Stav prací na revitalizaci hřiště 
4. Informace z jednání KM 
5. Schválení interních dokumentů klubu 
6. Investice – aktuální stav zpracování projektu 
7. Ostatní 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů  

Stav úkolů byl aktualizován – viz tabulka na konci zápisu. 

2. Doplnění členů VV  

VV schválil doplnění výkonného výboru o následující členy: 

Jiří Vokřál, Jana Černíková 

3. Stav prací na revitalizaci hřiště 

31.5.2021 byla zahájena revitalizace hlavního hřiště (realizuje firma Trávníky HK pana Koťana). Od 1.6.2021 

do odvolání platí zákaz vstupu na hlavní hřiště. Jirka Vokřál dá informace na Facebook a domluví zveřejnění 

informace na webových stránkách. 

Po revitalizaci hřiště musíme zajistit kvalitnější sekání. Do budoucna je potřeba zvážit nákup nové kvalitnější 

sekačky/rideru na hlavní hřiště. Do té doby musíme sekání zajistit jiným způsobem (pronájem sekačky, 

zajištění sekání externí firmou). Aleš Přibyl zjistí nabídky nových strojů a možnosti pronájmu sekačky/rideru. 

4. Informace z jednání KM 

21.6.2021 proběhne na hřišti FKUJ nábor nových fotbalistů ve spolupráci s OFS Kutná Hora a ZŠ Uhlířské 

Janovice. O. Marek bude průběžně informovat o vývoji jednání s OFS a ZŠ. 

5. Schválení interních dokumentů klubu 

Odloženo na další jednání VV. 

6. Investice – aktuální stav zpracování projektu 

25.5.2021 proběhlo jednání na hřišti s projektantkou Janou Jeřábkovou. Zhruba do 14 dnů by mohla být 

zpracována finální verze projektu včetně rozpočtu. Poté bude nutné zamýšlenou investici projednat 

a schválit na valné hromadě klubu. 

7. Ostatní 

J. Vokřál zjistí, zda by nebylo možné zapojit dalšího člena z A nebo B mužstva do práce VV. 



Číslo zápisu: 2021_06 

4.-5.6.2021 organizuje OFS Kutná Hora v Kácově kurz trenérské licence C. Za FKUJ se kurzu zúčastní: Radek 

Förster, Oldřich Marek, Jana Černíková a Miroslav Vacek. 

Stále jsou příliš vysoké spotřeby el. energie, které nijak významně nepoklesly ani v době uzavření areálu. 

Aleš Přibyl zjistí možnosti prověření stavu elektrických rozvodů, a zda není možné ověřit spotřebu energie. 

25.5.2021 proběhla kontrola lékárniček: chybí 2 lékárničky, jedna u mladší přípravky, druhá u B mužstva. 

Pokud se je nepodaří dohledat, budou zakoupeny nové. 

23.5.2021 byla dokončena inventura majetku FKUJ – A. Přibyl předal podepsaný protokol, který bude 

založen k účetní závěrce za rok 2020. 

 

Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek 30.6.2021 

Zbývá umístění tabule 

s logem FKUJ 

15.12.2020 

Zjistit informace ohledně péče a údržby 

trávníku na hřišti O. Marek 31.5.2021 

Hotovo, aktuálně probíhá 

revitalizace hl. hřiště 

15.12.2021 

Zajistit systém na zavěšení sítě v brankovišti a 

oprava záchytné sítě 

A. Přibyl, 

M. Javůrek 30.6.2021  

19.4.2021 Odhad pracnosti opravy střechy tribuny A. Přibyl 15.5.2021 

Hotovo – je uzavřena 

smlouva na opravu 

19.4.2021 

Zpracovat organizační schéma a rozdělení 

činností mezi členy VV 

L. Přibylová, 

M. Semíková 30.6.2021 

Hotovo – směrnice 

předloženy VV ke schválení 

19.4.2021 Rozvést a upravit hlínu kolem nového plotu 

A. Přibyl 

Z. Litterbach 30.6.2021 

Z vnější strany plotu hotovo, 

zbývá ještě vnitřní strana 

3.5.2021 Svolat schůzku trenérů mládeže O. Marek 31.5.2021 Hotovo 

31.5.2021 

Zjistit orientační ceny nových sekaček/riderů a 

možnosti pronájmu nebo zajištění sekání 

externí firmou A. Přibyl 11.6.2021  

31.5.2021 

Prověření stavu el. rozvodů a zjistit, jaké jsou 

možnosti ověření spotřeby el. energie A. Přibyl 30.6.2021  

 

 

Příští řádná schůze VV je plánována na 28.6.2021 od 19:00 na hřišti. 

V Uhlířských Janovicích, dne 31. 5. 2021  Zapsal: Lenka Přibylová, Josef Hrabánek 


