
Zápis z valné hromady Klubu malé kopané o.s. Kopřivnice 
 

 
Dne 17. 12. 2015 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané o.s. 
Kopřivnice,(dále jen „spolek“). Schůze byla svolána dne 18. 11. 2015 svolavatelem, 
Jiřím Krejčím a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných. 
 
Na programu schůze byly zařazeny tyto body: 

1. Sepsání listiny přítomných 
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího 
3. Vyhodnocení sezóny 2015  
4. Schválení stanov 
5. Volba orgánů spolku 
6. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku 
7. Předání věcných a finančních cen nejlepším mužstvům a jednotlivcům 
8. Diskuze 
9. Schválení usnesení – zápisu z VH 
10. Závěr  

Ad 1) 
Přítomní, delegáti-zástupci mužstev, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky 
členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali se k údajům o svém 
jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
Ad 2) 
Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a navrhnul pravidla pro jednání schůze a 
volbu předsedajícího, přítomní pověřili jako předsedajícího schůze pana 
 

Jaroslava Klečku 
  Počet přítomných delegátů   10 z 17 pozvaných  Počet přítomných odměněných jednotlivců 1 z 3 pozvaných  Počet přítomných stávajících členů VV  3 z 3 pozvaných  Počet přítomných hostů     2  
Ad 3)  
Předsedající předal slovo svolavateli, který valné hromadě přednesl celkové 
vyhodnocení sezóny 2015 Oblastního přeboru v malém fotbalu 
 
Ad 4) 
Valná hromada schválila tyto úpravy stanov:  Statutární orgán spolku je kolektivní v počtu dvou členů, předseda spolku a 

místopředseda spolku  Funkční období statutárního orgánu je 5 let  Doplnění názvu spolku o písmena z.s. – Klub malé kopané z.s.Kopřivnice  
Počtem hlasů:         pro  10 proti  0 zdrželo se 0 
 
Valná hromada jednomyslně schválila úpravu stanov v podobě, které jsou přílohou 
tohoto zápisu 
 
 
 
 
 



Ad 5)  
Do statutárního orgánu spolku byli zvoleni: 
  Předseda spolku Jiří Krejčí, Osvoboditelů 1214/11, 742 21 Kopřivnice  
Počtem hlasů:         pro  10 proti  0 zdrželo se 0 
  Místopředseda spolku Jaroslav Klečka, Pod Morávií 1315/5, 742 21 Kopřivnice 
 
Počtem hlasů:         pro  10 proti 0 zdrželo se 0 

 
 
 
 
Ad 6) 
Podáním návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze 
pověřen pan 

Jaroslav Klečka 
 
 
Ad 7) 
Svolavatel a zástupce sponzora, společnost MAXI TIP, předal ocenění nejlepším 
jednotlivcům a mužstvům 
 
Ad 8) 
V diskuzi vystoupili:  Jiří Krejčí, Jaroslav Klečka, Radek Smolák, Petr Knebl, Josef Piskoř a Radek 

Danihlík 
 
Ad 9) 
Usnesení – zápis z VH hlasovalo   pro 10  proti 0  zdrželo se 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Ad 9) 
Závěr provedl předseda spolku Jiří Krejčí 

 
. 
 

 
V Kopřivnici dne 17. 12. 2015  

 
 

                                                         
Zápis pořídil:    Jaroslav Klečka, místopředseda spolku                                                               


