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

Dne 12. 12. 2019 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, schůze 
byla svolána dne 19. 11. 2019 svolavatelem, Jaroslavem Klečkou a zúčastnily se jí osoby 
uvedené na připojené listině přítomných: 
 

Na programu schůze byly zařazeny tyto body: 
1. Prezentace 
2. Zahájení 
3. Slovo předsedy KMK z.s. Kopřivnice k sezóně 2019 
4. Změna sídla spolku a následně stanov spolku 
5. Předběžné informace k sezóně 2020 
6. Vyhodnocení mužstev a jednotlivců sezóny 2019 
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) 

Dle stanov KMK z.s. Kopřivnice, Čl. VIII, bodu 3 (c), Valnou hromadu zahájil a dále vedl 
předseda KMK z.s. Kopřivnice Jaroslav Klečka, sdělil zúčastněným počet přítomných, potvrdil schůzi 
za usnášení schopnou a předložil program schůze a pravidla pro jednání schůze 

 
 Počet přítomných delegátů 10 
 Počet omluvených delegátů 2 
 Počet neomluvených delegátů 2 
 Počet přítomných členů statutárního orgánu 2 
 Počet přítomných hostů 1 

 
Ad 3)  

Předseda shrnul sezónu 2019 v těchto bodech: 
 Sportovní výsledky jsou dány a spíše se zaměříme na události, které se týkají spolku mimo 

hřiště 
 Dotace z města Kopřivnice pro rok 2019 byly připsány na účet spolku ve výši 15 800,- 

s plněním na reklamu, kopací míče, pitný režim a věcné ceny pro vyhodnocená mužstva a 
jednotlivce. A z toho částka 2000,- na poháry na turnaj memoriál Jiřího Krejčího. 

 Dotace pro rok 2020 z rozpočtu města Kopřivnice byly podány během října 2019, na stejné 
účely akce – oblastní pohár, oblastní přebor a turnaj Memoriál Jiřího Krejčího. Částka, kterou 
jsme navrhovali, bude po zkušenostech minulých let pravděpodobně snížena na stejnou 
částku jako v roce 2019. 

 Dotaci na mládež jsme nepodávali neboť nesplňujeme stanovené podmínky – 70% členů do 
26 let nebo minimálně 6 členů do 18 let. 

 Dotace na MŠMT byla podána už koncem roku 2018, až v listopadu 2019 pracovnice 
uvedeného ministerstva chtěla místopřísežné prohlášení, že členové do 26 let uvedení 
v žádosti jsou skutečně členy a sportují pod hlavičkou KMK z.s. Kopřivnice. Dotaci jsme 
neobdrželi, protože jsme opět nesplňovali podmínky, minimálně 6 soutěží v kalendářním roce 
ano, ale minimálně 1x v týdnu trénink ne. Vše muselo být pod hlavičkou KMK z.s. 

 Reklama – opustili jsme reklamu v kabelové televizi, využíváme dvě naše nástěnky, vitrínu u 
MÚ a nástěnku na hřišti, dále máme limit 1 000,- na reklamu v Kopřivnických novinách  

 Český národní pohár 2019 – nárok na dvě mužstva, jel pouze RS Team. Ve skupině měl 
DYNAMO BRNO – remíza 0:0, FC REAL KOLÍN – vítězství 4:2 a TJ SPOJE PRAHA – prohra 
0:6. V Play Off pak po remíze 2:2 s ŠLEHAČKY PLZEŇ vypadlo na penalty 5:6. 



 V termínové listině jsme měli „vetřelce“ - p.Kočí z PV OS KOVO Tatra a.s. Kopřivnice si na 
termín 15.června nahlásil turnaj v malém fotbalu. Správce hřiště zastával názor, že liga má 
přednost a hřiště je postaveno především pro nás, ale nechtěl rozhodnout, abychom se prý 
domluvili mezi sebou. Dokonce za p.Kočího intervenoval p.Pospěch, abychom uvolnili tento 
termín, p. Kočí, jako hlavní postava ale se vůbec k ničemu neměl. Protože nás tlačil čas Valné 
hromady, nakonec jsme uvolnili termín 29.června a finále Oblastního přeboru posunuli až na 
podzim. Pak už se pan Kočí ozval, jako by se nic nestalo. 

 Memoriál Jiřího Krejčího – zúčastnilo se 6 mužstev, vítězem se stalo mužstvo FC ŠPUNTY 97 
 Po zvážení všech pro a proti bylo v prázdninových měsících rozhodnuto o zrušení sídla na 

stávající adrese Štefánkova 58 a tím i veškerých poplatku, které byly ve výši cca 30 000,- 
ročně. Protože jako spolek musíme mít sídlo na nějaké adrese byly varianty – virtuální sídlo, 
sídlo na adrese předsedy nebo sídlo na hřišti, respektive ZŠ Dr.M.Horákové. 

 Poděkování rozhodčím, jmenovitě M.Korenému, který ochotně nám vždy vyhověl, 
V.Hruškovskému, M.Bilovi a P.Hoffmannovi. Zkoušený nový rozhodčí R.Matuška neobstál, 
neměl čas nebo nebyl dostupný atd. 

 
 

Ad 4)  
Změna stanov KMK z.s. Kopřivnice byla provedena a odsouhlasena v těchto bodech: 

 Čl. I – Název a sídlo – změna sídla 
 ČI. IV – Členství ve spolku – změna v bodě 5 e); bod 6. zrušen 
 ČI. V – Členský příspěvek, startovné a Kredit mužstev – změna v bodě 1. a bodě 2. 
 ČI. IX – Osobní údaje členů – GDPR – bod 5. zrušen - nahrazen jiným textem; přidán bod 6. a 

bod 7. 
 
Ad 5)  

Informace k sezóně 2020: 
 I když by se měly schvalovat propozice zatím není jasné, kolik mužstev bude hrát v roce 2020 
 Mužstvo DELTA Frýdlant n.O. ukončilo činnost v našem spolku a zároveň si vyzvedlo i 

přeplatek KREDITU 
 Předpokládáme návrat ke dvěma ligám, hraných dvoukolově, jen pokud poklesne počet 

mužstev na 13 a méně hrajeme opět ligu jednu 
 Zatím máme, již přihlášené, jedno nové mužstvo KUNA Team z F-M, snad končí Kamarádský 

Kyblík a uvažuje o tom i Gunners Kopřivnice ( snad se mužstva spojí). Takže necháme to až 
po termínu přihlášek. 

 Pořádáme rovnocenné dvě soutěže Oblastní přebor a Oblastní pohár. Dobrovolné učinkování 
v Oblastním poháru končí, všechna mužstva jej hrají dobrovolně-povinně. 

 Snižujeme pokuty za ŽK a ČK ( za běžné prohřešky), žlutá za stokorunu a červená za dvě stě. 
Pokuty za kontumační zápasy se nebudou navyšovat ( 500,-800,-1200,-) bude jedna taxa 
1200,- za každý až do výše tří, kdy je mužstvo vyloučeno. Částkou 1 200,- se zaplatí nájem 
hřiště s poplatkem za šatnu a vodu, oba rozhodčí, kompenzace 300,- mužstvu, kterému 
nedorazí soupeř a poplatek do spolkové pokladny 280,- 

 Odložená utkání – bude vyčleněn jeden termín na odložená utkání, s odložením zápasu musí 
bezpodmínečně souhlasit dotčené mužstvo, žadatel zaplatí poplatek 600,- Kč ( kompenzace 
dotčenému mužstvu 200,-Kč, po stovce mužstvům, které budeme muset přesunout během 
hracího dne, 200,- do spolkové pokladny). Každé mužstvo může požádat o odložené utkání 
pouze 1x). 

 Startovné mužstev je stanoveno na 2000,-Kč s termínem splatnosti do 31.ledna 2020 na 
bankovní účet spolku 1763229369 / 0800 Česká spořitelna. Přihlášky jsou ke stažení na 
https://www.malyfotbalkoprivnice.cz/files/editor/files/přihláška%20mužstva.pdf  

 Členský příspěvek je stanoven na 800,-Kč za hráče bez rozdílu věku, po polovině soutěže je 
ČP 400,-. Rozdělení ČP podle věkových kategorií padá, počítali jsme, že rozdíly vyrovnáme 
získanými dotacemi na mládež, ale protože na žádné nedosáhneme, tak máme ČP pro 
všechny věkové kategorie stejné. 



 Financování mužstva je formou KREDITU – obsahuje finanční rezervu pro členské příspěvky 
a případné poplatky za karty, kontumační zápasy a odložená utkání. Platba do KREDITU 
pouze převodem na výše uvedený účet. Platby v hotovosti na hřišti nejsou možné, rozhodčí je 
nejsou oprávnění přijímat. Jediná možnost platby v hotovosti do KREDITU je platba na 
zahajovací jarní VH. 

 Minimální zůstatek KREDITU mužstva při zahájení sezóny 2020 je: 
~ mužstvo s 10-ti a méně hráči – 10 000,- 
~ mužstvo s 11-ti hráči – 10 800,- 
~ mužstvo s 12-ti hráči – 11 600,- 
~ mužstvo s každým dalším hráčem + 800,- 

 Jak bude probíhat přihlašování hráčů – vedoucí obdrželi registrační průkazy svých hráčů, na 
jarní VH donesou v albumu registračky hráčů, kteří budou hrát a ostatní registračky volně. 
Noví hráči budou mít písemnou přihlášku. Ti všichni budou zapsáni na Zápisy o utkání. Pokud 
budou doplňovat hráče v průběhu sezóny, donesou písemnou přihlášku, III.rozhodčí jej zapíše 
do Zápisu. Ostatní administrativní úkony se provedou až následně ( stržení ČP z KREDITU, 
vystavení nového reg.průkazu, případně vzetí reg.průkazu z archivu, pokud hráč již hrál ) 

 Samozřejmě je možné zaslat na emailovou adresu jksport@email.cz naskenovanou přihlášku 
nového hráče nebo se dotázat na hráče, jestli již není v databázi spolku. Ale jen do středy 
běžného týdne, ve čtvrtek se uzavírají Soupisky mužstev a tisknou se Zápisy o utkání. 

 Na hřišti budou veškeré nutné formuláře – přihlášky za člena KMK z.s., žádost o odložení 
utkání, hra s dioptrickými brýlemi,… 

 
 
Ad 6)  

Vyhodnocení nejlepších mužstev, soutěží a jednotlivců sezóny 2019: 
 

 Oblastní přebor 2019  
1. 1.FC Bari – sada bílých dresu s dlouhým rukávem LEGEA + pohár + diplom 
2. RS Team – 18 ks modrých trenek LEGEA + pohár + diplom 
3. Lokomotiva Gangsters – kopací míč SELECT + pohár + diplom 
4. TUZEMÁCI – tejp + sprej na pohmožděniny + diplom 
5. SAFARI Kopřivnice – tejp + sprej na pohmožděniny + diplom 
6. FC ŠPUNTY 97 - - tejp + sprej na pohmožděniny + diplom 
 

 Oblastní pohár 2019 
1. RS Team – 15 ks modrých stulpen LEGEA + kopací míč SELECT + pohár + diplom 
2. 1.FC Bari – 15 ks bílých stulpen LEGEA + pohár + diplom 
3. TUZEMÁCI – kopací míč SELECT + pohár + diplom 
4. FC Ďábelská Jelita – tejp + sprej na pohmožděniny + diplom 
 

 Cena „Nejlepší obrana“ 
1.FC Bari – pouze 13 obdržených branek – brankářský dres + plaketa + diplom 

 
 Cena „Fair Play“ 

1.FC Bari – bez pokuty v sezóně 2019 – kopací míč SELECT + plaketa + diplom 
 

 Titul „Nejlepší hráč sezóny 2019“ 
1. Václav Hořelka – Lokomotiva Gangsters – kosmetický balíček 
2. Jiří Závodný – RS Team – kosmetický balíček 
3. Daniel Šmít – SAFARI Kopřivnice – kosmetický balíček 

 
 Titul „Nejlepší střelec sezóny 2019“ 

1. Václav Hořelka – Lokomotiva Gangsters – poukázka do SPORTISIMA 
2. Ondřej Chromečka – 1.FC Bari – poukázka do SPORTISIMA 
3. Lukáš Kubásek – TUZEMÁCI – poukázka do SPORTISIMA 

 



Ad 7)  
 Diskuze: 

 Radek Danihlík – kritika turnaje Memoriál Jiřího Krejčího, že jsme nechali hrát mužstvo, které 
nesplnilo věkový požadavek 35+ svých hráčů a že jsme je zařadili do hodnocení ( obsadili 
2.místo) 

 Martin Polášek – informace z Českého národního poháru, hra v ponožkách, bez holenních 
chráničů 

 Pavel Hoffmann - odpověď na hru s holenními chrániči, byl potrestáno pouze jedno mužstvo 
DELTA Frýdlant n.O., dále rozhodčí jen doporučovali hru s chrániči. Závěr pro sezónu 2020 
bude pouze doporučeno hrát s holenními chrániči. 

 Radek Smolák – po termínu plateb startovného informovat vedoucí o počtu mužstev a vedoucí 
doporučí systém – jedna nebo dvě ligy 

 
 

V Kopřivnici dne 12. 12. 2019 
Zápis pořídil: Jaroslav Klečka, předseda spolku 


