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

 
Dne 15. 12. 2016 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, schůze 
byla svolána dne 22. 11. 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. Zahájení a volba předsedajícího 
3. Slovo předsedy KMK z.s. 
4. Schválení úpravy stanov spolku upravených dle Občanského zákoníku §214 - §302 
5. Informace k sezóně 2017 a Propozice přihlášek mužstev pro sezónu 2017 
6. Ocenění mužstev a jednotlivců sezóny 2016 
7. Diskuze 
8. 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     12  Počet přítomných členů statutárního orgánu   2  Počet přítomných hostů       3  Neomluveno        4  
Ad 3)  
Předseda KMK z.s. Kopřivnice Jiří Krejčí zhodnotil uplynulou sezónu, měl připomínky k práci 
vedoucích mužstev, nedostatky ve vypisování Zápisů o utkání, ustrojovaní nekázeň, 
nedodržování pravidel malého fotbalu, informace o zakoupení stanového přístřešku, který 
správce hřiště, v případě deštivého počasí, nainstaluje u střídaček 
 
Ad 4) 
Místopředseda spolku Jaroslav Klečka předložil Valné hromadě návrh stanov spolku upravených dle Občanského zákoníku § 214-302, Valná hromada schválila upravené stanovy 
s tím, že neustavila Kontrolní a Rozhodčí komisi a potvrdila ve funkci již dříve zvoleného 
Revizora spolku na volební období 2016-2020 
 
Hlasování :  pro – 14, proti – 0, zdržel se - 0 
 
Ad 5)  
Přítomná mužstva obdržela písemné materiály  Přihlášku mužstva do soutěže  Formulář pro aktualizaci osobních údajů členů  Propozice přihlášení mužstva do sezóny 2017  Nový Zápis o utkání Ke každému dokumentu byla podána místopředsedou spolku krátká ústní informace 



 
 
Ad 6) Oceněná mužstva a jednotlivci : 
 I.DRFG liga 
  I.místo – 1.FC Bari 
  II.místo – Lokomotiva Gangsters 
  III.místo – RS Team 
 II.liga OP 
  I.místo – FC Chaos 
  II.místo – FC Ďábelské Jelita 
  III.místo – FC Legion 
 Ligový pohár 
  I.místo – 1.FC Bari 
  II.místo – Lokomotiva Gangsters 
  III.místo – RS Team 
 Cena Fair Play 
  I.DRFG liga – 1.FC Bari 
  II.liga OP – FC Chaos  Nejlepší střelec  
  I.DRFG liga – Michal Buček a Petr Kružliak – oba 1.FC Bari 
  II.liga OP – Tomáš Urban 
 Nejlepší obrana 
  I.DRFG liga – 1.FC Bari 
  II.liga OP – FC Chaos 
 Nejlepší hráč 
  I.DRFG liga – Lukáš Burýšek 
  II.liga OP – Tomáš Urban 
 
  
 
Ad 7) 
V průběhu diskuze vyplynuly následující informace a závěry  Hřišti u ZŠ dr.M.Horákové skončila záruční lhůta, zadní drátěná pletiva za brankami 

budou odstraněna a zůstanou tam pouze záchytné sítě, na zastřešení tribuny bude 
žádat ředitelka školy o dotaci, zvětšení branek zatím nepřichází do úvahy, hřiště je 
majetkem ZŠ, náš spolek jako nájemce nemůže investovat  Původní návrh, dle Mezinárodních pravidel malého fotbalu, o vypisování prázdných 
Zápisů o utkání neprošel, bude sice nová verze, ale budou vypsáni všichni hráči s čísly 
registrací  AMF ČR budeme žádat o výjimku ohledně zkrácení hrací doby a menších branek  Valná hromada jednomyslně zprostila platby členského příspěvku Jakuba Hubiňáka 
z mužstva RS Team  Na základě ankety probíhající na webových stránkách spolku bude zakoupen nový 
Ligový pohár  Proběhla informace o získaných dotacích z AMF ČR, PV OS KOVO Tatra a.s. 
Kopřivnice a města Kopřivnice  Informace o nových webových stránkách www.malyfotbalkoprivnice.cz   Informace o přechodu na podvojné účtování z důvodu získání státní dotace  Informace o dotačních programech na další období 

 
V Kopřivnici dne 15. 12. 2016 
                            

Zápis pořídil:    Jaroslav Klečka, místopředseda spolku                                    


