
Číslo zápisu: 2021_07 

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

Datum, čas a místo konání: 26.7.2021 / 18:00-21:00 / hřiště FKUJ 

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

Omluveni: Martin Stoupa, Jana Černíková, Radek Förster, Oldřich Marek, 
Miroslav Javůrek, Michaela Semíková 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Nákup nové sekačky 
3. Sponzoři 
4. Investice – aktuální stav zpracování projektu 
5. Epidemiologická situace 
6. Ostatní 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů 

Úkoly jsou průběžně plněny… 

 

2. Nákup nové sekačky 

Sekačka je v současné době zapůjčená do 30. 8. 2021. Nyní je třeba vyřešit nákup nové sekačky, 

aby se vypůjčená mohla vrátit. V případě, že klub nesežene potřebné finance na zakoupení nové sekačky, 

pronájem se prodlouží. 

3. Sponzoři 

 

V areálu hřiště je umístěno několik reklamních bannerů, jejichž majitelé doposud nezaslali našemu klubu 

žádnou finanční částku za reklamní plochu. Je třeba vyřešit případné znovunavázání spolupráce, či 

odstranění reklamních bannerů.  

 

4. Investice – aktuální stav zpracování projektu 

V současné době je projekt pro naše potřeby zpracován. Je třeba domluvit s projektantkou schůzku ohledně 

domluvení detailů a faktury k proplacení. 

5. Epidemiologická situace 

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je třeba plnit pravidla vyhlášená MZ ČR. FAČR vystavila 

epidemiologický soubor pravidel pro konání soutěží, která je třeba dodržovat. Na hřišti budou tato pravidla 

vyvěšena, bude probíhat kontrola a evidence hráčů a realizačních týmů dle těchto pokynů. Dále pak bude 

při soutěžích probíhat kontrola diváků u vstupu z důvodů zamezení šíření onemocnění Covid19. Dodržování 

hygienických pravidel jsou samozřejmostí. 

 

6. Ostatní 

Proběhla revize hasičských přístrojů. 

Oprava střechy na hlavní budově je ukončená. Je třeba „práci“ překontrolovat a převzít. 

Od srpna 2021 bude navýšeno vstupné pro domácí zápasy na Kč 50,- / osoba (snížené vstupné pro důchodce 

Kč 30,- / osoba). 

Správci hřiště bude poskytnuta vratná záloha Kč 5000,- na průběžné nákupy drobného materiálu. 
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Je třeba vyřešit problémy s poškozenou pračkou a lajnovačkou. 

 

 

Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek 30.8.2021 

Zbývá umístění tabule 

s logem FK UJ 

19.4.2021 

Rozvést a upravit hlínu kolem nového 

plotu. Javůrek, Kozlík 30.8.2021 

Z vnější strany plotu hotovo, 

zbývá ještě vnitřní strana. 

31.5.2021 Zjistit orientační ceny nových sekaček Marek, Přibyl 15.8.2021  

28.6.2021 Revize komínu. A.Přibyl 30.9.2021  

28.6.2021 

Převzetí „práce“ - Oprava střechy na 

hlavní tribuně. Přibyl 31.7.2021  

28.6.2021 

Po rozlosování soutěží sestavit rozpis 

pořadatelských služeb na jednotlivé 

zápasy. L. Čížek 31.7.2021  

28.6.2021 

Zorganizovat Valnou hromadu na začátek 

října. VV 30.8.2021  

26.7.2021 

Zajistit pomocného trenéra pro mužstvo 

„A“ Hrabánek, Förster 30.8.2021  

26.7.2021 Zajistit nový elektroměr od ČEZu. Hrabánek 30.8.2021  

26.7.2021 

Domluvit schůzku s projektantkou p. 

Jeřábkovou Přibyl 30.8.2021  

26.7.2021 

Zajistit potřebné dokumenty pro konání 

soutěží. Přibylová 10.8.2021  

26.7.2021 Opravit křovinořez. Javůrek 10.8.2021  

26.7.2021 Zajistit opravu lajnovačky. Přibylová 28.7.2021  

26.7.2021 Zajistit opravu pračky. Přibylová 28.7.2021  

 

 

Příští řádná schůze VV je plánována na 27.8.2021 od 19:00 na hřišti. 

V Uhlířských Janovicích, dne 26.7.2021    Zapsal: Lenka Přibylová 


