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

 
Dne 18. 03. 2016 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, schůze 
byla svolána dne 28. 2. 2016 svolavatelem, Jaroslavem Klečkou 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. Slovo předsedy KMK z.s. 
4. Schválení materiálů sezóny 2016 
5. Zpráva o hospodaření 2015 
6. Rozpočet 2016 
7. Různé 
8. Losování Ligového poháru 
9. Diskuze 
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 
 

Jiřího Krejčího 
  Počet přítomných delegátů   14 z 16 pozvaných  Počet přítomných členů statutárního orgánu 2  Počet přítomných hostů     1  Neomluveno      2 (Bum Šankar, Kamarádský Kyblík)  
Ad 3)  
Předseda spolku pronesl úvodní slova k zahájení sezóny 2016, seznámil delegáty se závěry 
zasedání Valné Hromady AMF ČR a jednání Správní rady AMF ČR 
 
Ad 4) 
Místopředseda spolku seznámil delegáty s materiály pro sezónu 2016, sporné body byl ihned 
vyřešeny a jsou zapracovány do materiálů, termínová listina a rozlosování zápasů je beze 
změn, v Soutěžním řádu je změna v bodě V., řádek 13 – Používání kopaček kolíkových, lisovek 
- FG, lisovek - HG, lisovek - AG je v soutěžích KMK z.s. zakázáno, povolené jsou pouze 
gumotextilní kopačky, turfy a ostatní sportovní obuv s hladkou podrážkou, o změně tohoto bodu 
delegáti hlasovali s výsledkem 11:0:3 (pro:zdržel se:proti) 
 
Ad 5)  
Místopředseda spolku seznámil delegáty s hospodařením sezóny 2015, konstatoval, že 
rozpočet byl vyrovnaný, přijaté dotace byly bezezbytku vyčerpány 
 
Ad 6) 
Místopředseda spolku seznámil delegáty s návrhem rozpočtu pro sezónu 2016, tento byl bez 
námitek přijat 
 



 
Ad 7) 
Místopředseda spolu seznámil delegáty s těmito body:  Zodpověděl dotazy a náměty, které statutární orgán obdržel době od poslední VH  Spolek čeká v roce 2016 ještě zpracování stanov podle Občanského zákoníku  Název spolku se již měnit nebude, od roku 1988 je stále stejný a je již v povědomí 

veřejnosti  Pro řízení soutěží jsou na prvním místě Pravidla malého fotbalu, možné modifikace 
těchto pravidel a další náležitosti pro přímé řízení soutěží KMK z.s. jsou obsaženy 
v Soutěžním řádu, propozice určují pak upřesňují jednotlivou sezónu  Občanský zákoník pro spolky určuje ustavení Kontrolní a Rozhodčí komise ( nejsou ale povinné ), proto byli požádáni delegáti o rozšíření této informace mezi své členy, protože 
je potřeba 6 členů do těchto komisí.  Mimořádná valná hromada, pouze pro schválení stanov, bude svolána do 3 měsíců  Nově byl zavedena rozpočtová položka pro dotace mužstvům, bylo nabídnuto zakoupení 
holenních chráničů, stulpen nebo míče  Informace pro přihlášení mužstev do sezóny 2017 – zvýšení záloh na tresty na 3 000,-  Informace o výmazu dlužníků KMK z.s. ( pokuty za tresty) z let 1994-2010 z důvodu 
nutného vyřazení členů po roce nečinnosti z evidence, jde o 66 členů a částky 5 893,-  Informace o možnosti zakoupení stanového přístřešku pro zakrytí střídaček, je vázáno 
na povolení školy pro postavení zahradního domku na úschovu tohoto přístřešku 

 
Ad 8) 
Dle propozic byl vylosován Ligový pohár, mužstvo 1.FC Felčar nehraje, zbylých 15 mužstev 
podle nasazení do lig, si vylosovalo svou pozici v pavouku, Lokomotiva Gangsters má volný los 
a postupuje přímo do čtvrtfinále 
 
Ad 9) 
V diskusi vystoupil předseda J.Krejčí, kde mimo jiné zmínil novou smlouvu se školou Dr 
M.Horákové  za používání hřiště a šaten 
 
Ad 10) 
Závěr provedl místopředseda spolku Jaroslav Klečka a předal předsedovi J.Krejčímu věcnou 
upomínku při příležitosti jeho nedávných 70. narozenin 

 
. 
 

 
V Kopřivnici dne 20. 3. 2016 

 
 
 

                                                         
Zápis pořídil:    Jaroslav Klečka, místopředseda spolku                                                               


