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Zápis z valné hromady  
FK Uhlířské Janovice, z.s. 

 

 
Datum konání: 24. 1. 2020 od 18.00 
Místo konání:  Restaurace Na Hřišti, Sportovní ul. 1, 285 04 Uhlířské Janovice 
 
 
Přítomní členové vedení klubu: 
 
Výkonný výbor:  Josef Hrabánek – předseda klubu, Jana Černíková, Miroslav Javůrek, 

Aleš Přibyl, Radek Förster, Jiří Vokřál 
Kontrolní komise:  Michaela Semíková, Lenka Přibylová, Martin Stoupa 
 
 
Celkem přítomno: 31 členů s právem hlasovat  – to představuje 28 % z celkového počtu 

členů FKUJ 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti klubu 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 
4. Zpráva kontrolní komise – schválení účetní závěrky FK 
5. Schválení nových členů VV 
6. Schválení investičního záměru na výstavbu nádrže a nových kabin pro rozhodčí a 

2 mužstva 
7. Navýšení členských příspěvků pro rok 2022 
8. Usnesení a závěr 

 

1. Úvod 

Předseda klubu, Josef Hrabánek, na úvod přivítal účastníky valné hromady. Bohužel 
pracovní povinnost nedovolili účast zástupcům města, kteří byli pozváni. 

Vzhledem k tomu, že 15 minut po plánovaném zahájení valné hromady nebyla přítomna 
nadpoloviční většina členů FKUJ, prohlásil předseda, v souladu s odstavcem 2.7., článku III 
stanov FK Uhlířské Janovice, z.s., valnou hromadu jako usnášeníschopnou v počtu 
přítomných. 

Přítomní byli poté seznámeni s programem valné hromady, který se změnil a také byl 
účastníky schválen. Protože nebyly žádné připomínky ani návrhy, jednání valné hromady 
bylo zahájeno. 
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1.1. Hlasování č. 1 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje změnu programu valné hromady 
konané dne 22.10.2021“ 

 
Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

2. Zpráva o činnosti klubu 

 
Josef Hrabánek informoval členy o vývoji ve vedení a organizaci klubu v roce 2020 a 

2021. Tato sezóna byla bohužel velmi ovlivněna protiepidemiologickými opatřeními. Poté 
předal slovo Aleši Přibylovi, který shrnul práci výkonného výboru, poděkování patří členům 
za podporu při pořadatelské službě, zejména na mistrovském utkání proti Červeným 
Janovicím, kdy byla účast cca 400 diváku. Další poděkování patřilo Lence Přibylové za 
konsolidaci členské základny, která byla hlavním cílem výkonného výboru. Dále byla 
představena členská základna klubu. V základně FKUJ chybí momentálně Dorost, který je 
přechodně spojen s SK Suchdol.  

Valná hromada byla informována o odstoupení některých členů (Šárka Břečková, Jan 
Soudek, Oldřich Marek) a také byly představeni noví členové VV – Jiří Vokřál, Jana Černíková, 
Jan Soudek (který byl znovu přizván do VV). 

Loňská valná hromada nebyla uskutečněna zejména kvůli vládním opatřením proti Covidu. 

V další části Aleš Přibyl shrnul sportovní činnost jednotlivých mužstev s tím, že 
jménem klubu vyjádřil velký dík, hráčům, trenérům, vedoucím mužstev ale také rodičům, 
kteří se v mládežnických kategoriích významně podílí na organizaci zápasů a zajišťují 
bezplatně dopravu na venkovní utkání a turnaje. Vládní opatření se samozřejmě promítla i 
do sportovních výsledků, kdy byla zrušena jarní část ročníku 2020/2021 

Aleš Přibyl také zmínil změnu správce hřiště. Pan Litterbach ukončil činnost v roce 2020 a 
novým správcem se stal od 1.7.2021 Jaromír Kozlík. 

Valná hromada byla informována o realizovaných investicích za rok 2020 a 2021 
zejména o nových síťových zábranách a revitalizaci hřiště (závěrečná zpráva o realizace 
projektu opravy zábran a plotu je uvedena v příloze č. 4 tohoto zápisu). Poděkování členům 
za pomoc při realizaci zábran a také poděkování Oldřichu Markovi za práci spojenou 
s revitalizací hřiště. 

Petr Kalous vznesl dotaz týkající se sloupu se světlem u hlavního hřiště, upozornil na 
nebezpečí jeho možného zřícení. VV se bude tento bod projednávat na nejbližší schůzi VV. 
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Kompletní zpráva o činnosti klubu je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 

 
Poté se opět ujal slova Josef Hrabánek a seznámil valnou hromadu s hospodařením 

spolku v roce 2020 a 2021 Okomentoval základní položky finančních výkazů k 31. 12. 2020 a 
také vývoj nákladů a výnosů v letech 2011-2020. Plánované náklady byl překročeny a 
výsledek hospodaření byl uzavřen ztrátou.  
Valná hromada byla seznámena s plánovaným rozpočtem, který je z velké části složen 
z dotací a sponzorských darů, ale náklady se bohužel stále zvyšují. 
Poděkování všem sponzorům a Lence Přibylové za důsledné vybírání členských příspěvků. 
Podrobná zpráva o hospodaření FK Uhlířské Janovice, včetně výkazů rozvahy a výsledovky ve 
struktuře státních výkazů, je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu. 
 

 
 
4. Zpráva kontrolní komise 

Dne 22. 1. 2021 byla kontrolní komisí ve složení Lenka Přibylová, Michaela Semíková a 
Martin Stoupa provedena kontrola účetnictví za rok 2020. Zkontrolovány byly přijaté a 
vydané faktury, pokladní doklady, výpisy z účtu, účetní závěrka, sponzorské dary, přestupy 
hráčů, účetní dokumenty, výběr členských příspěvků. 
 
Kontrolní komise neshledala v systému žádné nesrovnalosti. Účetnictví je vedeno přehledně 
a srozumitelně. 
 
Zpráva kontrolní komise je uvedena v příloze č. 3 tohoto zápisu a originál je uložen u výkazů 
účetní závěrky za rok 2020. 
 

4.1. Hlasování č. 2 

Po podrobném představení výsledků hospodaření za rok 2020, rozpočtu 2021 a 
přednesení zprávy kontrolní komise proběhlo hlasování o schválení těchto bodů: 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje hospodaření spolku za rok 2020, 
rozpočet na rok 2021 a zprávu kontrolní komise ze dne 22. 1. 2021.“ 

Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
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5. Schválení nových členů VV 

Josef Hrabánek představil návrh nového složení VV od 22.10.2021: 

Předseda:  Josef Hrabánek 

Sekretář:  Jana Černíková 

Členové VV:  Aleš Přibyl 

  Miroslav Javůrek 

  Radek Förster 

  Jiří Vokřál 

  Jan Soudek 

5.1.  Hlasování č. 3 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje nové složení VV platné od 22.10.2021“ 

Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

 

6. Schválení investičního záměru na výstavbu nádrže a nových kabin pro 
rozhodčí a 2 mužstva 

Valné hromadě byl představen podrobně záměr výstavby, zejména technické 
provedení.  Josef Hrabánek informoval o plánovaných investicích na tuto výstavbu. 
Grafické zpracování a rozpočet investičního záměru je uveden v příloze č. 5 tohoto 
zápisu. 

Petr Kalous vznesl námitku na vysoké pořizovací náklady, ale záměr podporuje. Josef 
Hrabánek vysvětlil postup při získání dotace na tuto výstavbu do výše 70 % investičního 
záměru, 30 % musí investovat klub. Investici lze rozfázovat do několika etap. V současné 
chvíli je vystaveno stavební povolení, což je první podmínka při získávání dotace. 
Poděkování Josefu Hrabánkovi za půjčku FKUJ, kterou poskytl. 

 

 



-5- 
 

 

6.1 Hlasování č. 4 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje výkonnému výboru pokračovat 
v investičním záměru na výstavbu nádrže a nových kabin pro rozhodčí a 2 mužstva.“ 

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 2  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

7. Navýšení členských příspěvků pro rok 2022 

V důsledku růstu provozních nákladů klubu (energie, voda) se výkonný výbor rozhodl 
navýšit členské příspěvky dle připojené tabulky a také zrušit slevu pro 2 a více členů 
z jedné rodiny v mládežnických kategoriích. 

Návrh nové výše členských příspěvků od roku 2022: 

Kategorie členství Roční členský příspěvek Poznámka  

mládež do 19 let (aktivní sportovec) 1.600,- Kč včetně poplatku 100,- FAČR 

dospělí nad 19 let (aktivní sportovec)     3.200,- Kč * včetně poplatku 200,- FAČR 

ostatní členové bez rozdílu věku 500,- Kč * 
 

 

7.1. Hlasování č. 5 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje navýšení členských příspěvků 
s platností od 1.1.2022“ 

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 5  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
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8. Diskuse 

Martin Svoboda vznesl námitku na náklady spojené se zapůjčením sekačky, podle něj 
jsou náklady vysoké. 

Slovo si vzal Miroslav Javůrek a vysvětlil důvody nájmu sekačky a také postupy údržby 
trávníku na hlavním a tréninkovém hřišti. Další se ujal slova Oldřich Marek a představil celý 
průběh revitalizace trávníku a tím také odpověděl na vznesený dotaz.  

Další dotaz směřoval na dopravu a cesty hráčů A-týmu na mistrovská utkání. Výkonný výbor 
provede poptávku na autobus pro 30 lidí. 

 

  



9. Usneseni a zaver 

Hlasovanf o usneseni valne hromady FK Uhlifske Janovice, z.s.: 

- Valna hromada FK Uhlifske Janovice schvaluje hospodafeni spolku za rok 2020 a zpravu 
kontrolni komise ze dne 22. 1. 2021. 

- Valna hromada FK Uhlifske Janovice schvaluje dopineni novy'ch deal VV. 

Valna hromada FK Janovice schvaluje rozhodnuti o investienim zameru. 

Valna hromada FK Uhlifske Janovice schvaluje rozhodnuti o navjgeni elenskYch 
pfispeyko. 

Pro: 31 Proti: 0 Zdriel se: 0 

Wsledek hlasovani: SCHVALENO 

PPedseda Josef Hrabanek podekoval za 66ast a ukon6il valnou hromadu. 

V UhlffskYch Janovicich dne 22. 10. 2021 

FK Uhlifske Ja 

Sportov , 285 Uhaske Janovice 

It:65 2 9-M5 raze •37 X 

Josef Hrabanek, pfeds da 

Zapsal: Josef Hrabanek, Jana t ernikova 

Inflohy: 

Pfiloha 6.1 Zprava o 6innosti FK Uhlffske Janovice, z.s. za rok 2020 
Priloha 6.2 Zprava o hospodafeni FK Uhlirske Janovice, z.s. za rok 2020 
Pfiloha 6.3 Zprava kontrolni komise 
Pfiloha 6.4 Navrh investi6nizameru — graficka zpracovani a rozpo6et investi6n1ho zameru 
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Zpráva o činnosti FK Uhlířské Janovice, z.s. za rok 2020 

1. Přehled 

Rok 2020 byl nejen pro FKUJ spojen s Koronavirovou epidemií. Z tohoto důvodu byly na určitý čas 
pozastaveny soutěže a téměř veškeré aktivity v areálu FK UJ (tréninky, zápasy, brigády…).  

2. Vývoj ve vedení v roce 2020, valná hromada v roce 2020 

V roce 2020 začínal VV s tímto složením: J. Hrabánek, Š. Břečková, O. Marek, R. Förster, A. Přibyl, M. 
Javůrek, J. Soudek+ Kontrolní komise: M. Semíková, L. Přibylová, M. Stoupa. 

V průběhu roku 2020 odstoupili členové VV J. Soudek a Š. Břečková. Naopak novými členy se stali Jiří 
Vokřál a později v květnu 2021 Jana Černíková. Ke konci roku 2020 bylo ve VV toto zastoupení: J. 
Hrabánek, O. Marek, R. Förster, A. Přibyl, M. Javůrek, J. Vokřál + Kontrolní komise: M. Semíková, L. 
Přibylová, M. Stoupa. 

o Probíhaly pravidelné schůze VV za účasti členů kontrolní komise. 
o V době omezení z důvodu epidemie Covid19 probíhaly schůze VV online. 
o Práce VV byla zaměřena na zajištění soutěžních utkání (organizace, pořadatelská služba), 

na konsolidaci členské základny (přihlášky k členství, evidence členů, jasná pravidla pro výběr 
členských příspěvků), na správu majetku (běžná držba, provedení inventarizace a přidělení 
inventárních čísel k hmotnému i drobnému hmotnému majetku) a zajištění finančních 
prostředků na činnost klubu (transparentní účetnictví, dotace, sponzoři). 

o Loňský rok se práce VV zaobírala zejména organizací a financováním výstavby síťových zábran 
a oplocení, které jsme zčásti zhotovili svépomocí.  

o Veškerá činnost celého klubu se organizovala v souladu s vládními protiep. opatřeními. 
o Zápisy z jednání VV jsou pravidelně zveřejňovány na našich internetových stránkách.  

24. 1. 2020 proběhla Valná hromada FKUJ, na které bylo přítomno 47 členů s právem hlasovat. 

3. Stav členské základny 

V roce 2020 pokračovala aktualizace členské základny FKUJ. Každý nový člen FK Uhlířské Janovice byl 
povinen vyplnit přihlášku do FKUJ a zaplatit čl. příspěvek. Na základě přihlášky byl člen zapsán do 
evidence čl. základny a současně do systému České unie sportu (ČUS), kde jsou evidováni všichni členové 
a jejich členské příspěvky. 

K 31. 12. 2020 jsme měli 113 řádných členů, z toho je 100 členů aktivních sportovců a 13 členů ostatních 
(vedoucí, trenéři, vedení klubu). U těchto 113 řádných členů jsou z 97,3 % členské příspěvky za rok 2020 
zaplaceny. 

4. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2020 

V roce 2020 působilo v našem klubu celkem 8 družstev, 6 jich hrálo v organizovaných soutěžích 
okresního nebo krajského fotbalového svazu.  
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Počet aktivních sportovců podle kategorií v roce 2020 (zdrojem je evidence členské základny v IS ČUS): 

Družstvo Počet členů Trenér, vedoucí

Mladší přípravka 20 Miroslav Vacek, Jiří Knotek 

Starší přípravka 20 Martin Stoupa, Josef Tvrdý 

Mladší a starší žáci 21 Miroslav Javůrek 

Dorost 3 Oldřich Marek 

Muži B 15 Radek Förster, Lukáš Čížek 

Muži A 21 Radek Förster 

CELKEM 100 

5. Přehled sportovních výsledků jednotlivých družstev v roce 2020:    

V roce 2020 bylo odehráno 8 soutěžních kol v kategoriích dospělí a 5 soutěžních kol v kategoriích 
mládeže. Zbytek soutěžních utkání ročníku 2020/2021 byl zrušen z důvodu omezení kvůli pandemii 
Covid-19. 

Ač nám loňský rok po sportovní stránce příliš nepřál, pro náš fotbalový klub byl přece jen v něčem 
pozitivní – podařilo se nám vybudovat nové síťové zábrany a část nového plotu. 

6. Údržba a provoz v roce 2020 

O běžnou údržbu, sekání a praní dresů se v minulém roce staral stálý správce Zdeněk Litterbach.  

Hlavní akce, které se v oblasti údržby a provozu v roce 2020 odehrály: 
- Nejdůležitější akcí, která se v roce 2020 v areálu FK uskutečnila, byl Projekt nové síťové zábrany za 

brankovištěm a částečné oplocení areálu. Rádi bychom tímto poděkovali všem členům FK, kteří se 
na projektu jakýmkoliv způsobem podíleli. Naše velké dík patří také Městu Uhlířské Janovice, 
Středočeskému kraji a všem sponzorům klubu, kteří nás finančně podpořili. Dále pak Sboru 
dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice a panu Petráskovi za pomoc při instalaci záchytné sítě a plotu. 

Celkové náklady na výstavbu zábran a opravu plotu:  

Položka Částka (Kč) 

Materiál Stožár 219/159/114 pro síť 10m Z (10 ks) 100 188

Materiál Ochranná síť 74 x 10,20 m, lana - oprava zábran za brankou 37 172

Služby / 
materiál 

Oprava stožárů - postavení vč. zemních prací, uložení zeminy na skládku a 
za materiál 170 000

Celkem - zábrany 307 360

Položka Částka (Kč) 

Materiál Bezzákladový betonový plot (desky, sloupky, doprava) 105 128

Služby Oprava plotu, usazení sloupků, vykopání pařezů na fotbalovém hřišti 50 000

Celkem - oprava plotu 155 128
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- V pravidelných termínech proběhly kontroly a revize komínu, hasicích zařízení a lékárniček. 
- Proběhla inventarizace majetku. 

Zpráva o činnosti FK Uhlířské Janovice, z.s. za ½ roku 2021 

1. Stav členské základny 

V roce 2021 stále pokračuje aktualizace členské základny FKUJ.  

K 30. 9. 2021 máme 109 řádných členů, z toho je 93 členů aktivních sportovců a 16 členů ostatních 
(vedoucí, trenéři, vedení klubu). U těchto 109 řádných členů jsou z 86 % členské příspěvky za rok 2021 
zaplaceny. 

2. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2021 

Začátek roku 2021 byl stále ještě ovlivněn Covidovou epidemií. Klub byl pro sportovní aktivity uzavřen. 
Naplno se prakticky soutěže rozpohybovaly až v září 2021.  

Počet aktivních sportovců podle kategorií v roce 2021 (mladší a starší kategorie jsou uváděny společně, 
zdrojem je evidence členské základny v IS ČUS): 

Družstvo Počet 
členů

Trenér, vedoucí

Mladší a starší přípravka 33 Ladislav Blecha, Jana 
Černíková, Martin Stoupa, 
Josef Tvrdý 

Mladší a starší žáci 19 Miroslav Javůrek 

Muži B 18 Lukáš Čížek, Martin Svoboda 

Muži A 23 Radek Förster, Miroslav 
Kopecký  

CELKEM 93 

3. Přehled sportovních výsledků jednotlivých družstev v roce 2021  

Mladší a starší přípravka (L. Blecha, J. Černíková, M. Stoupa, J. Tvrdý) 
- účast na turnajích v rámci OFS, 
- tréninky – venku, 
- 2x týdně terénink, 
- starší přípravka letní soustředění ve Zbraslavicích, 
- zimní soustředění přípravek je v plánu na únor 2022 
- účast na turnaji v Týnci nad Labem, obě družstva získali 5. místo (ml. přípravka – celkem 7 týmů, 

starší přípravka - celkem 15 týmů), 
- 19. 6. 2021 se konal v Malešově závěrečný turnaj Okresního fotbalového svazu starších přípravek, 

ze kterého si naši fotbalisté starší přípravky přivezli krásné 3. místo!
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 Mladší žáci (Miroslav Javůrek) 
- mistrovské zápasy OP v rámci soutěžního systému OFS, 
- tréninky v rámci možností 2x týdně, 

Muži B tým (Lukáš Čížek, Martin Svoboda) 

Muži A tým (Radek Förster, Miroslav Kopecký) 

- 27. 6. 2021 vyvrcholila soutěž „O stříbrný míč“ na neutrálním hřišti na Kaňku, kde se ve finále střetli 
naši fotbalisté týmu A a Star Tupadly. Stříbrný míč si vybojovali naši hoši z Uhlířských Janovic pod 
vedení Radka Föerstera – a radost byla veliká.

- v soutěžním ročníku 2020/2021 OP OFS Kutná Hora se naše „A“ mužstvo umístilo na 2. místě hned za Kaňkem. 
Tým Kaňku možnosti postoupu do 1.B třídy odmítl, a tak byl tento postup nabídnut nám a my jej využili. Od 
ročníku 2021/2022 tak budeme hrát v Uhlířských Janovicích opět krajskou soutěž.
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Stará garda (Miroslav Kopecký st.) 
- trénuje 1x týdně a občas si zahrají „přáteláček“. 

4.  Údržba a provoz v roce 2021 

O běžnou údržbu, sekání a praní dresů se od 1.7.2021 stará stálý správce Miroslav Kozlík.  

Hlavní akce, které se v oblasti údržby a provozu v roce 2021 odehrály: 

Projekt revitalizace hlavního hřiště (celkové náklady Kč 151 310,-)  

V rámci revitalizace byly firmou Michal Koťan, Trávníky HK provedeny tyto práce: 

Položka Částka v Kč 

Vertikutace trávníku hlavního i tréninkového hřiště 18 815,-

Hloubková aerifikace Verti-drain 29 645,-

Výsev trávníku včetně 200 kg Regenerace speciál 54 208,-

Zapískování Top dressing, písek 30 t, nakladač písku 26 015,-

Hnojení trávníku včetně 300 kg Agromix P 14 399,-

Doprava strojů Hradec Králové – Uhl. Janovice  8 228,-

Celkem 151 310,-

Další náklady, spojené s revitalizací hřiště jsou: 
- zvýšené náklady na vodné z důvodu pravidelného zavlažování 
- náklady na údržbu (hnojení, sekání) 
- pro zajištění kvalitního a šetrného sekání byla od firmy ITTEC zapůjčena vřetenová sekačka Jacobsen 

Triking za měsíční nájemné 18.150, - Kč. 

Oprava ukotvení střechy na tribuně (celkové náklady 61.500, - Kč) 
Z důvodu špatného stavu ukotvení střechy tribuny hrozilo její uvolnění. Opravu střechy byla provedena 
firmou Klempířství Martin Veselý z Uhlířských Janovic v letním období.  

Další akce: 
- Rekonstrukce vstupní brány na hlavní hřiště FK.  
- V pravidelných termínech proběhly kontroly a revize komínu, hasicích zařízení a lékárniček. 

5. Investice 

V roce 2021 jsme zahájili přípravu investičního záměru na „Novostavba zázemí pro fotbalový klub včetně 
podzemní nádrže na zavlažování a novostavba kabin pro hráče“ – investičnímu záměru je věnován 
samostatný bod valné hromady. 

V Uhlířských Janovicích, dne 30. 9. 2021 

Zpracoval:  Josef Hrabánek, Radek Förster, Lenka Přibylová, Martin Stoupa, Miroslav Javůrek 
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Zpráva o hospodaření FK Uhlířské Janovice, z.s. za rok 2020 

1. Úvod 

Tato zpráva obsahuje detailní informace o hospodaření spolku FK Uhlířské Janovice, z. s., včetně 
kompletních výkazů rozvahy a výsledovky ve formě státních výkazů. Součástí rozboru je i meziroční 
srovnání vybraných položek nákladů a výnosů za období od 2011 do 2020. 

2.  Zjednodušený Výkaz zisků a ztrát za účetní období 2020 

Hospodářský výsledek za rok 2020 v hlavní činnosti je ztráta 333 927,- Kč. Tato ztráta je částečně 
kryta ziskem z vedlejší (hospodářské) činnosti ve výši 225 565,- Kč, takže celkový hospodářský 
výsledek spolku za rok 2020 je ztráta 108 362,- Kč. Tato ztráta je hrazena z nerozděleného zisku 
z předchozích let. 
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Struktura nákladů a výnosů je názorně vidět na následujícím grafu: 

Ze struktury nákladů a výnosů vyplývá, že běžné náklady na sportovní činnost (startovné, sportovní 
materiál, doprava) a část provozních nákladů jsme schopni pokrýt z vlastních zdrojů (tržba za 
vstupné, členské příspěvky, nájemné za restauraci). 

Na většinu provozních nákladů a na mzdy pro trenéry potřebujeme sehnat další zdroje, zejména 
dotace od státu, obce a kraje. Dalším zdrojem pak jsou tržby za reklamu a sponzorské dary. 

Z dotačních prostředků hradíme většinu provozních nákladů (energie a voda, opravy a údržba včetně 
materiálu) a dále náklady v oblasti sportu, zejména startovné na turnaje, nákupy sportovního 
vybavení a mzdy pro trenéry s tím, že u většiny dotačních titulů je nutná naše spoluúčast.
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2.1.Detail nákladů 

Vývoj nákladů za posledních 5 let:
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Meziroční srovnání – náklady za období 2011-2020 (bez přestupů): 

Náklady v oblasti sportu – rok 2020 byl poznamenán vládními opatřeními v souvislosti s pandemií 
Covid-19. Jarní sezona ročníku 2019/2020 se vůbec neodehrála a ročník byl anulován. Z podzimní 
části ročníku 2020/2021 se odehrálo jen 8 kol. To mělo dopad na nižší náklady na dopravu (-77 tis. 
Kč), na startovné na turnajích (- 12 tis. Kč) a na výdaje na rozhodčí (- 4 tis. Kč). 

Provozní náklady – v oblasti provozních nákladů jsme naopak využili toho, že byl areál z větší části 
mimo provoz a provedli jsem rozsáhlou opravu zábran za brankou k ulici Sokolská včetně výměny 
plechového plotu za betonový. Náklady na tuto akci představovaly dohromady částku 462 488, - Kč. 

Položkový přehled nákladů na opravu zábran a plotu: 

Položka Částka (Kč) 

Materiál Stožár 219/159/114 pro síť 10m Z (10 ks) 100 188

Materiál Ochranná síť 74 x 10,20 m, lana - oprava zábran za brankou 37 172

Služby 
Oprava stožárů - postavení vč. zemních prací, uložení zeminy na 
skládku a za materiál 170 000

Celkem - zábrany 307 360

Materiál Bezzákladový betonový plot (desky, sloupky, doprava) 105 128

Služby 
Oprava plotu, usazení sloupků, vykopání pařezů na fotbalovém 
hřišti 50 000

Celkem - oprava plotu 155 128

Celkem – výměna zábran a oprava plotu 462 488

Ostatní provozní náklady odpovídaly úrovni předchozích let. 
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2.2. Detail výnosů 

Přehled výnosů za posledních 5 let: 

Z meziročního srovnání je vidět značný pokles výnosů z vlastních zdrojů, který je způsoben uzavřením 
areálu po většinu roku 2020 z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. U 
vstupného je pokles téměř 38 tis. Kč, u nájemného dalších 37 tis. Kč. Naopak se nám podařilo vybrat 
o 15 tis. Kč více na členských příspěvcích a celkem o 58 tis. Kč více za reklamu a sponzorské dary. 

Významný je i nárůst v části dotací, který je způsoben tím, že se nám v roce 2020 podařilo získat 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, kterou jsme využili na opravu oplocení a zábran pro 
zachytávání míčů.  
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Grafický přehled výnosů za období 2011-2020: 

Z grafu vyplývá, že v posledních letech pokračuje nárůst podílu dotací, které v roce 2020 činily už 
polovinu rozpočtu (506.481, - Kč). Přehled přijatých dotací za rok 2020: 

Poskytovatel Výše dotace Účel dotace zdroj dotace 

MŠMT (NSA) 227.150 organizace sportu státní rozpočet 

Město Uhlířské Janovice 100.000 provoz, činnost rozpočet obce 

Středočeský kraj 148.000 oprava zábran a plotu 

v areálu FK 

rozpočet kraje 

Národní sportovní agentura 

(NSA) 

15.865 provozní náklady – 

Covid sport 

státní rozpočet 

FAČR 11.466 provozní náklady rozpočet FAČR 

MAS Lípa pro venkov 4.000 míče pro přípravku státní rozpočet 

CELKEM 506.481
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2.3.Rozbor položky Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje financování spolku tvoří především 3 základní položky – členské příspěvky, vybrané 
vstupné na zápasy a tržby z pronájmu. 

Přehled položek vlastních zdrojů: 

Zatímco členské příspěvky se nám podařilo vybrat ve vyšší částce, ostatní položky (tržby za vstupné a 
nájemné) byly ovlivněny uzavřením areálu a zrušením soutěží OFS.  
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2.4.Rozbor položky Dotace 

Přehled přijatých dotací: 

Z vývoje dotací je vidět, že od roku 2018 se výrazně zvýšil podíl státních dotací (zejména dotace 
z MŠMT/NSA), zatímco dotace z města Uhlířské Janovice zůstává od roku 2014 stabilně na hodnotě 
100 tis. Kč, což je maximální možná roční částka, kterou může kterýkoliv žadatel o dotaci z rozpočtu 
dostat. Na druhou stranu je ale dotace z městského rozpočtu stabilním zdrojem našich příjmů a 
můžeme se na tento příjem poměrně dobře spolehnout. Vždyť jen za období posledních 10 let 
dosáhla tato podpora celkové hodnoty 1 142 000, - Kč. FK Uhlířské Janovice za tuto dlouhodobou a 
pravidelnou podporu z městského rozpočtu děkuje vedení města. Věříme, že tato podpora bude 
pokračovat i nadále a my se zase budeme snažit tyto prostředky využívat co nejefektivněji. 
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2.5.Rozbor položky Sponzoři a dary 

V roce 2020 jsme získali na tržbách za reklamu a sponzorských darech částku 173 457,- Kč, což je o 
téměř 58 tis. Kč více než v roce 2019. Zásluhu na tom má zlepšená práce se sponzory, i když to bylo 
vzhledem k omezení kvůli pandemické situaci pro všechny sponzory složité. 

Přehled tržeb za reklamu a sponzorských darů v roce 2020: 
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3. Zjednodušená Rozvaha k 31. 12. 2020 

Následující výkaz ukazuje strukturu majetku, se kterým náš spolek hospodaří, a také strukturu zdrojů 
financování tohoto majetku. Z výkazu rozvahy je vidět, že v podstatě veškerý majetek spolku (budovy 
a stavby v účetní hodnotě 2 360 687,- Kč) je kryt vlastními zdroji na straně pasiv.  

Zpracoval: Josef Hrabánek 

Datum:  17. 10. 2021 

Příloha č. 2.1 Rozvaha FK Uhlířské Janovice, z. s., k 31. 12. 2020 

Příloha č. 2.2 Výsledovka FK Uhlířské Janovice, z. s., za rok 2020 
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Závěrečná zpráva k projektu:  Oprava oplocení a zábran pro zachytávání míčů 

Důvod opravy:  

Důvodem opravy bylo zvýšení bezpečnosti veřejnosti a zamezení poškozování majetku 
sousedních majitelů překopnutými míči. Původní zábrany byly již nevyhovující z důvodu 
chybějících příček a nestabilní prorezlé konstrukce. Původní plot nejen že již nesplňoval 
funkci oplocení (místy byly vlnité desky uvolněné, prorezlé, zohýbané), ale i vzhledově 
zohavoval zástavbu, nemluvě o nebezpečí ostrých hran plotu. 

Popis a způsob realizace akce / projektu 

V prvotní fázi byla oslovena společnost Kooperativa v. o. d. ohledně odborného posouzení 
a návrhu konstrukce sloupů pro záchytné sítě za bránu. S ohledem na bezpečnost sportovců 
a kolemjdoucích byla navrhnuta sestava s následujícími položkami – 10 kusů stožáru výšky 
10 metrů (219/159/114, bez dvířek), 10 kusů spojek, 9 kusů spojovacích trubek, které 
by vyhovovaly síti s okem 100 x 100 mm, pr. 3 mm, ve II. Větrové oblasti a 3. kategorii 
terénu. Rozestup mezi sloupy byl počítaný na 8 m. Doporučený betonový základ 1x1m 
a do hloubky 1,8 m.   

Další fáze spočívala v likvidaci původních zábran a původního plotu. Z finančních důvodů 
jsme o pomoc požádali členy fotbalového klubu a je třeba konstatovat, že se úkolu zhostili 
skvěle. Materiál z původních zábran a plotu byl firmou FCC HP, s. r. o, odvezen do sběrného 
dvora k recyklaci za předem domluvenou výkupní cenu. 

Z praktického a finančního hlediska byl k oplocení zvolen betonový plot. Ohledně dodávky 
materiálu a stavby plotu bylo provedeno výběrové řízení. V tomto řízení byly osloveny 
společnosti z nejbližšího okolí - FIMALSTAV s. r. o., Čáslav (Kč 132 193,-), 
KONČÁK s. r. o., Kolín (Kč 104 116,- bez montáže) a firma KULKABEX s. r. o., Tupadly 
(Kč 119 623,-). Nejlevnější cenovou kalkulaci na materiál nám nabídla firma 
KONČÁK s. r. o., od níž jsme také betonový plot zakoupili. Z důvodu úspory jsme se však 
rozhodli plot sestavit svépomocí, avšak na usazení vodících betonových sloupků nám chybělo 
dostatečné technické vybavení i odborné zkušenosti. Oslovili jsme proto několik janovických 
stavebních firem, ze kterých byla jediná schopná v daném termínu náš požadavek realizovat 
a tou byla firma KALKO s. r. o.  

Poslední fází bylo usazení betonových desek do vodících betonových sloupků, 
které se provádělo ve dvou etapách taktéž svépomocí.  

Finální ukončení celého projektu bylo 12.12.2020.  

V Uhlířských Janovicích, dne 20.12.2020 
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PŮVODNÍ STAV 

STAV PO REKONSTRUKCI 
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Investiční záměr: 

Novostavba zázemí pro fotbalový klub včetně podzemní 
nádrže na zavlažování a novostavba kabin pro hráče 

1) Popis stávajícího stavu: 

V areálu FK Uhlířské Janovice se nachází mezi hlavní tribunou a plechovými 
kabinami pro hosty nadzemní plechová nádrž sloužící jako zásobárna vody pro 
zavlažovací systém hlavního hřiště o kapacitě cca 35 m3, která je v havarijním 
stavu. 

Nádrž je zásobována ze tří zdrojů a sice z hlavního vodovodního řádu, dešťovou 
vodou zachycenou z okapů okolních budov v areálu a z odvodňovacího systému 
hlavního hřiště. 
Nádrž je cca z ¼ zanesena rzí a nečistotami, přičemž vzhledem k jejímu stáří, 
plechovému plášti a způsobu užívání, může dojít k jejímu protržení. 

Stávající plechové kabiny jsou už také značně opotřebované, vnější konstrukce 
je na mnoha místech prorezlá. Vnitřní obložení a vybavení kabin je na dobré 
úrovni. Stav WC v plechových kabinách neodpovídá dnešním standardům. 

Foto stávajícího stavu: 
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2) Návrh řešení: 

Demontáž stávající nádrže a vybudování nové podzemní nádrže o objemu min. 
100 m3, která by byla další možností zásobování nové nádrže vodou. 

Nad podzemní nádrží bude vybudováno technické zázemí s novým ohřevem 
TUV (tepelné čerpadlo), WC pro vozíčkáře a zázemí pro rozhodčí. V navazujícím 
objektu (místo stávajících „plechových“ kabin) budou vybudovány nové 
moderní kabiny pro 2 mužstva včetně nových WC pro veřejnost. 
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3) Aktuální stav projektu: 

Aktuálně je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o stavební 
povolení na Odbor životního prostředí a výstavby MÚ Uhlířské Janovice. 
Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Janou Jeřábkovou (osvědčení o 
autorizaci č. 37073, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby). 

Výtah hlavních bodů z projektu: 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Číslo Stavební objekt 

SO 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU A ZBOURÁNÍ 
STÁVAJÍCÍCH KABIN PRO HRÁČE A DALŠÍ PŘIDRUŽENÉ BOURACÍ PRÁCE 

SO 02 
(objekt S01) 

NOVOSTAVBA PODZEMNÍ NÁDRŽE NA ZACHYTÁVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY A 
NADZEMNÍ ČÁSTI STAVBY OBJEKTU S01 

SO 03 
(objekt S02) 

NOVOSTAVBA NOVÝCH KABIN PRO HRÁČE OBJETKU S02 

SO 04 ÚPRAVY ÚT A TZB STÁVAJÍCÍCH KABIN A ZÁZEMÍ POD TRIBUNOU PRO DIVÁKY 

SO 05 TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZPEVNĚNÉ CESTY 

Účel užívání stavby 

Jedná se o doplňující stavby, které jsou nutné pro užívání fotbalové hřiště, aby 
bylo možné pořádat fotbalové zápasy. Vzhledem k tomu, že stávající nádrž, do 
které je jímána dešťová voda, je ve špatném technickém stavu a hrozí její 
protržení. Bylo fotbalovým klubem rozhodnuto, že na stejném místě bude 
postavena nová nádrž, ale podzemní, do které bude možné jímat větší množství 
dešťové vody a následně s touto vodou zavlažovat fotbalové hřiště. A nad touto 
nádrží bude technická místnost s novým otopným tělesem a ohřevem TUV, WC 
pro vozíčkáře a zázemím pro rozhodčí. Tento objektu je nazývám OBJEKT S01. 

Dále bylo zjištěno, že stav stávajících kabin pro hráče je také ve špatném 
technickém stavu, a tudíž na stejném místě budou postaveny nové modernější 
kabiny pro hráče. Tento objekt se bude nazývat OBJEKT S02. 

V projektu jsou zakresleny i drobné úpravy interiéru tribuny pro diváky. 
Technická místnost z hlavní tribuny bude přestěhována do nového objektu S01. 
Ovladač zavlažování hřiště bude také přestěhován. Bude zrušen stávající otopný 
systém a pro nový otopný systém a ohřev TUV, bude využíván nový zdroj tepla: 
tepelné čerpadlo umístěné ve vedlejším objektu S01. Dále budou provedeny 
drobné sanační práce a vymalování. 
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Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu byl zpracován na základě projektové dokumentace a je 
členěn dle jednotlivých objektů: 

K dispozici je samozřejmě detailní položkový rozpočet, zpracovaný v souboru 
MS Excel. 
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4) Fáze projektu, další postup 

a) zpracování investičního záměru – hotovo
b) zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu – hotovo
c) stavební povolení – probíhá
d) schválení projektu valnou hromadou 
e) výběr firmy pro zpracování žádosti o dotaci a celkovou administraci 

dotace a projektu (výběrové řízení na dodavatele, stavební dozor, 
kontrola plnění podmínek dotace, vyúčtování dotace) 

f) zajištění finančních prostředků na naši spoluúčast (30 % nákladů) 
g) výběrové řízení na dodavatele 
h) realizace stavby vybraným dodavatelem 
i) předání stavby, vyúčtování dotace 

5) Doposud vynaložené náklady 

Položka Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení 

 150 000,-

Cenový rozpočet a výkaz výměr na Novostavbu 
podzemní nádrže a zázemí 

   35 000,-

Celkem  185 000,-

Náklady jsou účtovány na účet nedokončených investic a v případě realizace 
budou součástí vstupní ceny investice. 

V Uhlířských Janovicích, 18.10.2021 

VV FK Uhlířské Janovice 

Přílohy: 
1) Půdorys 1.NP objekt S01 – technická místnost, rozhodčí, WC pro invalidy 
2) Řez AA objet S01 – podzemní nádrž, rozhodčí, stávající tribuna 
3) Půdorys 1.NP objekt S02 – nové kabiny, WC pro veřejnost 
4) Pohled jihovýchodní objekt S01 a S02 – technická místnost, nové kabiny 



Příloha č. 5.1 - Půdorys 1.NP objekt S01 – technická místnost, rozhodčí, WC pro invalidy 



Příloha č. 5.2 - Řez AA objet S01 – podzemní nádrž, rozhodčí, stávající tribuna 



Příloha č. 5.3 - Půdorys 1.NP objekt S02 – nové kabiny, WC pro veřejnost 



Příloha č. 5.4 - Pohled jihovýchodní objekt S01 a S02 – technická místnost, nové kabiny 


