
 
 

Schůze č.3 /2021 
Schůze per-rollam VV Jiskra Mšeno dne 8.2.2021 

 
 
1./ V současné době smí trénovat a využívat šaten pouze fotbalisté s profesionální smlouvou. Je to 
pro ostatní, kteří nemohou trénovat a hrát deprimující.  
 
2./ provoz našeho areálu se ale nezastavil, odklízí se sníh z UMT, již dvakrát se sníh odfrézovával, 
opravili se střídačky v rámci pojistné události, financování je náročné, jen pro představu některé 
náklady mimo pravidelných záloh za energie 

- Servis traktoru 27.500,-Kč 
- Oprava rozvodu teplé vody v kotelně 12.500 Kč 
- Frézování sněhu 28.000,-Kč 
- Solení UMT 4.200,-Kč 

To jen několik příkladů 
 
3./ příjmy - Město Jablonec nám smlouvou darovalo 42.000 jako doplatek nižší dotace v roce 2020 
 
4./ dochází na UMT k situacím, kdy tam chodí nezvané osoby a ničí  majetek. Správce J.Dítě mi řekl, 
že v jednom místě je propálený trávník, viditelně někdo rozdělal oheň na střídačkách. Proto jsem 
dnes poslal doporučený dopis na Městskou Policii v Jablonci se žádostí o provádění častějších kontrol 
z jejich strany. 
Uzavřel jsem s bezpečnostní agenturou KBS smlouvu od 4.2. do 31.3.21 / zatím/, že budou 2 x denně 
provádět kontrolu UMT, jedna taková návštěva členů této agentury činí cca 200,-Kč. Bohužel tento 
stav trvá již delší dobu a protože je nutné ochránit majetek. Tady Vás žádám o Váš souhlas s tímto 
postupem. 
V úterý 3.2. bude provedena ing.Křenkem z FAČR reatestace UMT na další období. Již provedeno a 
UMT máme na další 3 roky schválenou, byť to byla asi jen formalita. 
 
5./ výběr členských příspěvků za období září-prosinec 2020 je následující. 
Při 100% výběru by se mělo vybrat 159.600 
Na účet bylo zasláno za uvedené období 86.000 
Počet členů, kteří měli zaplatit vychází ze seznamu hráčů od trenérů 
Nejnižší výběr je od B dorostu, a to pouhých 24% 
 
V příloze máte seznam členů, kteří plní podmínky k 31.12.2020 naší směrnice o členských příspěvcích. 
Pro připomenutí jsou dvě hlediska, hradí příspěvky a působí v našem klubu alespoň 12 měsíců 
 
6./ Chci touto cestou poděkovat správci J.Dítěti za skutečně dobře odvedenou práci v tomto zimním 
období, kdy bez ohledu na čas musí vynakládat mnoho úsilí na udržení chodu stadionu 
 
Jablonec n.N. 8.2.2021 
 
 
Zapsal Čičmanec Ladislav 
 
 


