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Zápis ze schůze Výkonného výboru FK Turnov z.s. ze dne 8.10.2021  

Schůze číslo 4/2021 

 

Přítomni členové VV: Jiří Šteffan, Petr Havel, Petr Koubus, Štěpán Havel, Jan Kreysa, Luděk Rozkovec 

Omluvení členové VV: Michal Mrkáček 

Přítomní členové RK: Antonín Gábr 

Omluveni členové RK: Jiří Šimek, Jiří Krejčík 

 

1. VV FK Turnov z.s. informuje o stavu uzavřených/neuzavřených sponzorských smluv na rok 

2021. 

Ze stálých sponzorů je nutné zajistit schůzku s firmou Zikuda – P. Havel a firmou Crytur – P. 

Koubus, Svijany – P. Havel, Stavebniny Šikola – P. Havel, ostatní zasmluvnění sponzoři pro rok 

2021 vyřešeni 

Nadále potřeba hledat nové sponzory a možnosti financování klubu – celý VV FK Turnov 

2. VV FK Turnov z.s. předložil návrh na zvýšení klubových příspěvků s platností 1/2022 

s následujícími pravidly: 

U6 školička – řešeno přes Žlutou ponorku 

U9 – 2.400,-/rok ve dvou půlročních splátkách 

U11 – U19 – 3.400,-Kč/rok ve dvou půlročních splátkách 

Nutné projednat s trenéry jednotlivých kategorií, připravit informační leták pro rodiče a 

následně na další schůzi schválit 

3. VV FK Turnov z.s. přijal informaci o prodloužení letošní podzimní sezóny o dvě hraná kola do 

6. – 7.11.2022, týká se všech mužstev s výjimkou B týmu dospělých. Potřeba připravit rozpis 

hřišť do konce roku – J. Šulc manažer mládeže + zajistit účast pořadatelů – J. Krejčík         
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4. VV FK Turnov z.s. uložil úkol vypracovat rozpis UMT pro zimu 2022 – J. Šulc + P. Havel 

s ohledem na potřeby vlastních týmů s propojením na ostatní okolní týmy, aby byla zajištěna 

kvalitní příprava týmů FK Turnov tak potřebná příjmová - zisková část, kdy v roce 2022 

proběhne plánovaná dlouhodobá údržba s rozpočtem 90.000 – 110.000, dle množství 

dosypaného granulátu 

5.  VV FK Turnov z.s. velmi nelibě přijal některá mediální vyjádření zástupců města ohledně                       

stavu tribuny na fotbalovém stadionu. VV FK Turnov již několik let poukazuje na neutěšený až 

havarijní stav tribuny – doloženo email komunikací s panem starostou a paní místostarostkou 

Svobodovou a zápisy z jednání s MST.  

Členové VV se seznámily s veškerou dostupnou dokumentací – Vyjádření Českých drah, Výpis 

z katastru nemovitostí – majetkové poměry stávající tribuna, Statický posudek z 12.10.2020, 

Rozpočet na opravu stávající tribuny, Návrhy na novou tribunu varianty A a B na protilehlé 

straně stávající tribuny, předběžný rozpočet na novou tribunu. 

Členové VV po dlouhé a podnětné debatě jednomyslně rozhodly zachovat stávající tribunu 

s následujícími podmínkami: 

- Nový rozpočet na opravu tribuny do 4mil. Kč  - rekonstrukce střechy, prkna + krytina, 

odvedení vody, izolace podezdívky, postupná rekonstrukce vnitřních betonových stání 

s lavicemi nebo jednotlivými sedačkami 

- Členové VV FK Turnov podnikající ve stavebním odvětví jsou připraveni se zúčastnit 

výběrového řízení na dodavatele rekonstrukčních prací s nejnižším možným rozpočtem, 

tak aby byla prokazatelná úspora vůči rozpočtu 

- Ušetřenou část rozpočtu na opravu tribuny cca 4.mil Kč investovat do nové tribuny mezi 

hřištěm č.3 a UMT za železniční tratí dle zpracovaného návrhu pana architekta Mlejnka 

VV FK Turnov uložil následující úkoly:                                                                                           - 

- Vyjádření médiím + anketa na zachování/nezachování tribuny na sociálních sítí + tisk – 

Š. Havel + J. Kreysa                                                                                                                                              

- Jednání s představiteli města (starosta + místostarostka) a vedením MST – P. Havel, J. 

Šteffan, J. Kreysa 

Zapsal a sestavil: Petr Koubus 

Schválil předseda VV FK Turnov z.s. Jiří Šteffan 
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