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

 
Dne 29. 3. 2018 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, schůze 
byla svolána dne 19. 3. 2017 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. Zahájení 
3. Výroční zpráva KMK z.s. za rok 2017 
4. Schválení účetní závěrky 2017 
5. Schválení dokumentů sezóny 2018 
6. Losování Ligového poháru 2018 
7. Volba předsedy KMK z.s. a změna stanov 
8. Rozpočet spolku na rok 2018 
9. Diskuze 
10. Návrh usnesení, zápis ze schůze 
11. 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     13 
 Počet omluvených delegátů     1 
 Počet neomluvených delegátů     0 
 Počet přítomných členů statutárního orgánu   1 
 Počet přítomných hostů       1 
 

 
Ad 3) Předsedající předložil Valné hromadě Výroční zprávu za rok 2017, kde shrnul činnost 
spolku za sezónu 2017 
 
 
Ad 4) 
Předsedající předložil Valné hromadě účetní závěrku 2017, která obsahuje dokumenty – 
Příloha k účetní závěrce, Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu. Konstatoval, že v roce 2017 
hospodařil spolek se ztrátou 38 103,05 Kč, která byla pokryta z finanční rezervy spolku 
z minulých let. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 5)  
Přítomní delegáti mužstev obdrželi písemné materiály: 

 Termínová listina 
 Rozlosování utkání sezóny 2018 
 Propozice XXXI.ročníku ligy malého fotbalu 2018 
 Propozice XXVII.ročníku LP 2018 
 Soutěžní řád 2018 

Ke každému dokumentu byla podána místopředsedou spolku krátká ústní informace 
 
 
 
Ad 6) Proběhlo losování Ligového poháru, všechna mužstva si vylosovala své nasazení do 
Pohárového pavouku. 
 
Ad 7) Vzhledem k GDPR byly provedeny změny Stanov, následně vzhledem k úmrtí předsedy 
spolku pana Jiřího Krejčí proběhly volby nového statutárního orgánu pro období 2018-2022. 
Protože kandidovali pouze 2 členové a statutární orgán má dle stanov také 2 členy, proběhla 
pouze přímá volba předsedy spolku, tímto byl jednomyslně 13 hlasy zvolen pan Jaroslav 
Klečka, funkci místopředsedy bude vykonávat pan Pavel Hoffmann. 
 
Ad 8) Předsedající předložil návrh rozpočtu na rok 2018, uvedl taktéž hodinové sazby DPP – 
170,- Kč pro I.rozhodčí, sazba 120,- pro tyto DPP: 

 Předseda STK 
 Předseda Komise rozhodčích 
 III.rozhodčí 
 Zpracování účetních dokladů a vedení podvojného účetnictví spolku 
 Administrátor webových stránek 

 
Ad 9) V diskuzi zazněly tyto témata: 

 Informace o ukončení pronájmu vývěsní skřínky u MÚ 
 Poškození mechanického ukazatele skóre 
 Poukázání na vysoké finanční postihy za červenou kartu – návrh na snížení pro sezónu 

2019 
 Návrh na dvojzápasy v sezóně 2019 z důvodů časového vytížení hráčů 
 Postesknutí na přílišnou profesionalitu soutěže, dodržování pravidel, na hřišti není 

občerstvení, apod. 
 Dotaz na další fungování spolku v rámci AMF ČR  

 
Ad 10)Usnesení z Valné hromady KMK z.s. Kopřivnice ze dne 29.března 2018 
 

Valná hromada bere na vědomí : 
 Termínovou listinu MAXI-TIP ligy 2018 
 Rozlosování jednotlivých zápasů MAXI-TIP ligy 2018 
 Propozice XXXI.ročníku ligových soutěží v malém fotbalu 
 Propozice XXVII.ročníku Ligového poháru 2018 
 Soutěžní řád KMK z.s. Kopřivnice 

 
 
 
 
 
 
 
 



Valná hromada schvaluje : 
 Výroční zprávu KMK z.s. za rok 2017 
 Účetní závěrku KMK z.s. za rok 2017 
 Statutární orgán KMK z.s. pro období 2018-2022 ve složení předseda 

Jaroslav Klečka, místopředseda Pavel Hoffmann 
 Rozpočet KMK z.s. na rok 2018 
 Částku 120,-Kč za hodinu jako odměnu pro předsedu spolku pana 

Jaroslava Klečku, odměna bude čerpána v rámci DPP ( STK, III.rozhodčí, 
vedení podvojného účetnictví a administrátor webových stránek ), snížená 
o 15% srážkové daně a na maximálně 300 hodin ročně 

 Částku 120,-Kč na hodinu jako odměnu pro místopředsedu spolku pana 
Pavla Hoffmanna, odměna bude čerpána v rámci DPP ( Komise 
rozhodčích, III.rozhodčí ), snížená o 15% srážkové daně a na maximálně 
300 hodin ročně 

 Částku 170,-Kč na hodinu jako odměnu pro hlavní rozhodčí na základě 
DPP, snížená o 15% srážkové daně a na maximálně 300 hodin ročně 

 
Valná hromada ukládá : 

 Předsedovi spolku do 30.dubna dodat rejstříkovému soudu v Ostravě 
dokumenty – účetní závěrka za rok 2017 

 Předsedovi spolku do 30.dubna dodat rejstříkovému soudu v Ostravě 
dokumenty – nové znění stanov spolku, zápis z VH, prezenční listinu VH, 
úředně ověřené písemné souhlasy členů statutárního orgánu se zvolením 
do funkce, úředně ověřené podání na zápis nových skutečností týkajících 
se spolku 

 Předsedovi spolku do konání podzimní hodnotící Valné hromady zpracovat 
návrh rozlosování soutěže v roce 2019 na dvojzápasy 

  
 
 
 
V Kopřivnici dne 31. 3. 2017 
                            

Zápis pořídil:    Jaroslav Klečka, předseda spolku                                    


