
Číslo zápisu: 2022_08 

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

Datum, čas a místo konání: 4. 8. 2022 / 18:00-20:00 / hřiště FKUJ 

Účastníci: VV: Josef Hrabánek, Jana Černíková, Aleš Přibyl, Radek Förster, Jan 
Soudek 
KK, ostatní: Lukáš Rais, Jaromír Kozlík 

Omluveni: Miroslav Javůrek, Jiří Vokřál, Lenka Přibylová, Martin Stoupa 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Údržba a stav hřiště 
3. Investice – aktuální stav projektu 
4. Přestupy 
5. Pronájem restaurace 
6. Náklady na energie 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů 

Úkoly jsou průběžně plněny… 

2. Údržba a stav hřiště 

Aleš Přibyl a Jaromír Kozlík informovali o provedeném postřiku hřiště proti houbovým chorobám. V příštích 

dnech proběhne ještě hnojení trávníku. Je nutné intenzivní zavlažování a co nejnižší zátěž hřiště. VV výbor proto 

rozhodl o zákazu vstupu na hlavní hrací plochu, tréninky jsou povoleny pouze na spodním hřišti – informaci o tom 

zašle trenérům Jana Černíková mailem. 

Dále je nutné řešit problém sekačky, stávající sekací traktor Husqvarna nevyhovuje, protože nestačí výkonem na 

sekání obou hracích ploch. Výhledově by měl sloužit pouze pro spodní hřiště. Na sekání hlavního hřiště je nutné 

sehnat náhradní řešení – Aleš Přibyl zjistí možnosti pronájmu sekačky na podzimní období. 

3. Investice – aktuální stav projektu 

Firma Artendr připravila žádost o dotaci na výstavbu podzemní jímky z programu SFŽP (1.5.E - Hospodaření se 

srážkovými vodami v intravilánu obcí). Dotace se týká pouze vlastní jímky, jejíž náklady byly vyčleněny 

z celkových nákladů projektu a činí 3 577 433,- Kč a na tuto částku je požadována dotace. Dotace může 

dosáhnout až 100 % nákladů bez DPH, tj. naše spoluúčast bude ve výši 21 %, tj. 751 261,- Kč. 

Odměna společnosti Artender za zpracování žádosti o dotaci je 29 000,- bez DPH (35 090,- s 21% DPH) 

VV rozhodl, že žádost bude podána (nejzazší termín pro podání žádosti je 31.8.2022) a zároveň bude nadále 

probíhat jednání s městem UJ o finanční podpoře projektu a o možném převzetí majetku FK do vlastnictví obce. 

Josef Hrabánek domluví schůzku se starostou a případnou účast na jednání RM. 

4. Přestupy 

VV schválil následující přestupy hráčů do UJ: 

- Janoušek Michal (přestup z SK Malešov) 

- Karban Luboš (přestup z TJ Jestřabí Lhota) 

 

5. Pronájem restaurace 

Jan Soudek oznámil ukončení provozování restaurace k 30. 9. 2022 – po dohodě s VV bylo domluveno ukončení 

pronájmu ke konci podzimní sezony, tj. k 15. 11. 2022. Bude vypsáno výběrové řízení na nového pronajímatele 
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prostor restaurace od 1.1.2023. Lenka Přibylová zajistí inzerci na našich www stránkách a FB, dále v Janovických 

listech a místním rozhlase. 

V případě, že nový nájemce nebude chtít odkoupit venkovní přístřešek s kioskem (v celkové hodnotě cca 85 tis. 

Kč), který je ve vlastnictví J. Soudka, bude přístřešek demontován a prostranství před hospodou bude uvedeno 

do původního stavu. 

6. Náklady na energie 

Náklady na el. energii za 1. pololetí 2022 byly 61 641,- Kč (to je nárůst proti stejnému období roku 2021 o 78 %). 

Od 1.7. došlo k výraznému nárůstu ceny za dodanou energii. Při stejné průměrné spotřebě by to pro nás 

znamenalo náklady za energie na 2. pololetí ve výši cca 116 000,- Kč. Celkové náklady za el. energii v roce 2022 

tak odhaduji na 178 000,- Kč (nárůst proti roku 2021 o 135 %). 

NSA na zvýšené ceny energií reagovala vypsáním mimořádné dotace na provozní náklady. Bude hrazeno 50 % 

nákladů, souvisejících se sportovním areálem. J. Hrabánek podá žádost o dotaci se zohledněním zvýšených 

nákladů na energie a údržbu trávníku v průběhu příštího týdne. 

V této souvislosti je také nutné více šetřit elektrickou energií, a to včetně provozu restaurace. Ta spotřebovává 

poměrně výraznou část z celkové spotřeby elektrické energie a navíc tuto část není možné hradit z dotací, 

protože se týká vedlejší činnosti klubu. 

Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

19.11.2021 Demontovat staré osvětlení na tribuně. A.Přibyl, M. Jarůrek, J. 

Soudek, P. Kalous 
31.5.2022 

 

Trvá 

19.11.2021 Prověřit možnost skácení topolů a olší ve 

spolupráci s dobrovolnými hasiči. 

M. Javůrek, L. 

Přibylová, A. Přibyl 

Odloženo na 

podzim 

Ve spolupráci s dobrovolnými 

hasiči. 

26.7.2021 Zajistit trenéra pro mužstvo A. VV 10.6.2022 Hotovo: od 1.8.2022 je 

trenérem A mužstva Martin 

Dotlačil 

21.2.2022 Vykomunikovat nabroušení nožů na 

sekačce s panem Prokešem 

Aleš Přibyl 10.5.2022 Vykomunikované již je, čeká se 

na realizaci ze strany p. Prokeše 

29.9.2021 Zajistit ukončení plotu u nových sítí. Kozlík, Přibyl, 

Soudek 

30.6.2022 Trvá 

8.4.2022 Svolání brigády na dokončení střechy na 

garáži pro sekačky. 

Přibyl, Soudek 31.5.2022 Hotovo: dokončení střechy 

na garáži realizoval J. Soudek 

4.8.2022 Poslat mail na trenéry ohledně zákazu 

trénování na hlavním hřišti 

J. Černíková 8.8.2022  

4.8.2022 Připravit inzerát na pronájem hospody a 

zveřejnit na www, FB, janovických listech 

a místním rozhlase 

L. Přibylová 31.8.2022  

4.8.2022 Zjistit možnost pronájmu sekačky na 

podzimní období  

A. Přibyl 31.8.2022  

4.8.2022 Podání žádosti o dotaci na projekt 

podzemní nádrže na vodu 

J. Hrabánek 31.8.2022  

4.8.2022 Projednat s městem možnosti finanční 

podpory projektu nádrže na vodu a 

případného převzetí majetku klubu do 

vlastnictví obce 

J. Hrabánek, A. 

Přibyl 

31.8.2022  

4.8.2022 Zpracovat a podat žádost o dotaci na 

provozní náklady (NSA dotace PÚ 2022) 

J. Hrabánek 31.8.202  
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Příští řádná schůze VV je plánována na pondělí 29. 8. 2022 od 18:00 na hřišti. 

V Uhlířských Janovicích, dne 7. 8. 2022    Zapsal: Josef Hrabánek 


