
Zápis z jednání statutárního orgánu Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice 
 

 
Dne 6.dubna 2016 proběhla v sídle klubu první zasedání statutárního orgánu od 
Valné hromady  
 
Na programu jednání byly zařazeny tyto body: 

1. žádost 1.FC Bari o zpětnou úhradu cestovného na PVP do Litomyšle 
2. žádost RS Teamu o zařazení na soupisku Jakuba Hubiňáka 
3. vystavování duplikátů registračních průkazů 
4. informace o nástěnkách klubu 
5. stavba přístřešku pro technickou zónu rozhodčího a delegáta 
6. žádost o přeložení utkání 
7. smlouva s dodavatelem webové aplikace pro zpracování výsledků utkání 
8. informace o členské databázi 

 
Ad 1) 
Vedoucí mužstva 1.FC Bari předložil žádost o úhradu cestovného na PVP do Litomyšle, kterého se mužstvo v loňské sezóně zúčastnilo a úhrada nebyla 
vyplacena. Statutární orgán rozhodl o zpětném vyplacení částky 2 398,-Kč 
 
Ad 2) 
RS Team požádal o zařazení hráče Jakuba Hubiňáka na soupisku týmu, bez úhrady 
členského příspěvku. Po úpravě a schválení stanov klubu bude toto řešit přidružené 
členství, do té doby je o tomto rozhodl statutární orgán klubu 
 
Ad 3)  
Byly vystaveny zatím dva, pro mužstvo RS Team a Perun Kopřivnice, zatím bez 
poplatku, mužstva mají termín do konce sezóny, protože podle informací mají někteří 
hráči své registračky u sebe, pokud je dodají, duplikáty se zruší 
 
Ad 4)  Nástěnka na hřišti po jedné sezóně dostala pořádně zabrat, což ale není vinou 

našich hráčů, ale především ostatními nájemníky hřiště, v letošní sezóně bude 
obsahovat pouze základní schválené dokumenty ( tak aby se všichni členové 
seznámili s tím, co vlastně jejich vedoucí mužstev schválili ), je tam termínová 
listina, rozlosování na jednotlivé hrací dny, pohárový pavouk a ligové tabulky  Vitrína před Městským úřadem obsahuje nebo bude obsahovat informace o 
celkové činnosti klubu, historii klubu, výsledky uplynulé sezóny, ligové tabulky, 
mřížkové tabulky, tedy informace pro kopřivnickou veřejnost 

 
Ad 5)  
Pro celou sezónu bude vytvořena technická zóna delegáta dne ve formě stanového 
přístřešku, který bude umístěn u dětského hřiště, zde se budou vypisovat a 
podepisovat Zápisy o utkání, je možnost uschování cenností mužstev v průběhu 
utkání, bude tam informační tabule s výsledkovým servisem, závisí na povolení 
ředitelství ZŠ 
 
Ad 6) Prvním přeloženým utkáním je zápas mezi Evertonem Závisíce a Starou Gardou & 
D.T. z termínu 21.5.2016 je přeložen na 14.5.2016 na čas 8.00 - 9.00 
Ad 7) 
Byl nastolen požadavek na uzavření oficiální smlouvy mezi naším klubem a 
zhotovitelem webové aplikace, firmou Propojto.cz, požadavek vznikl na základě 
stálého telefonického upomínání na úpravu webových stránek, mnohdy bez odezvy. 



 
Ad 8) 
V současné době, k 9.dubnu 2016 činí stav členské základny  Statutární orgán – 2  Klubový rozhodčí – 2  Hráči - 193 
 
Ad 9) 
Další zasedání statutárního orgánu se uskuteční v měsíci květnu 

 
. 
 

 
V Kopřivnici dne 6.dubna 2016 

 
 
 

                                                         
Zápis pořídil:    Jaroslav Klečka, místopředseda spolku                                                               


