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

Dne 26. 6. 2020 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, schůze 
byla svolána dne 6. 6. 2020 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. Výroční zpráva KMK z.s. Kopřivnice za rok 2019 
4. Účetní závěrka KMK z.s. Kopřivnice za rok 2019 
5. Rozpočet 2020/21 
6. Soutěžní řád KMK z.s. Kopřivnice na sezónu 2020/21 
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 8 
 Počet omluvených delegátů 2 
 Počet neomluvených delegátů 2 
 Počet přítomných členů statutárního orgánu 2 
 Počet přítomných hostů 0 

 
Ad 3)  

 
 Výroční zpráva KMK z.s. Kopřivnice za rok 2019 byla jednomyslně schválena 

 
Ad 4)  

 
 Účetní závěrka KMK z.s. Kopřivnice za rok 2019 byla jednomyslně schválena 

 
Ad 5)  

 
 Rozpočet byl vytvořen pro sezónu 2020, vzhledem k pandemii COVID-19 a změně hracího 

systému na podzim 2020 / jaro 2021 a dále ještě neuzavřených přihlášek může být schodkový 
 Vzhledem k přijatým dotacím od města Kopřivnice, které jsou určeny pouze na ceny a míče, 

není zatím jasné, zda nebudeme musit dotace vrátit. Dotace se musí vyúčtovat do 31.ledna 
kalendářního roku a my sezónu ukončíme až v červnu. Proto delegáti VH rozhodli o zakoupení 
míčů pro mužstva v hodnotě 9 800,- a za 3 00,- koupit předem sportovní poháry. 

 V rozpočtu není zakalkulována dotace AMF 36 000,- na výplaty pro zaměstnance 
 Dále v něm není zakalkulováno zakoupení kancelářského balíku, protože používáme licenci a 

programy z roku 2003 a některé dokumenty zasílané z města a AMF nejdou otevřít. 
 Máme ale dostatečnou rezervu ze které můžeme čerpat, neboť jsme v době nouzového stavu 

neměli žádné pravidelné měsíční platby, protože jsme zrušili kancelář, v opačném případě 
bychom museli činnost spolku ukončit. 

 



 
Ad 6)  

 Bouřlivá diskuze o Soutěžním řádu zrušila některé body, které byly avizovány na Valné 
hromadě v závěru roku 2019 

 Jednalo se především o bodu XIII. Disciplinární řád – sazebník trestů,… 
1. ČK za bod (a)(i) snížení pokuty z 500,- na 200,- bylo schváleno 
2. ČK jako druhá žlutá – pouze pokuta za ČK 200,- schváleno 
3. Bod (j)(iii) Hráč v trestu v utkání – pokuta pro kapitána 100,- 
4. Kontumační zápas – pokuta pro mužstvo 600,- 

 Další poplatky jako: 
1. poplatek za odložení utkání – zrušen 
2. kompenzace mužstvu, kterému se odložil zápas – zrušen 
3. kompenzace mužstvům, kterým se posunul hrací čas – zrušen 

 Celé znění Soutěžního řádu bude na webu 
 

 
Ad 7)  
 Diskuze probíhala po celou dobu schůze takže telegraficky: 
 

 8.8.2020 0.ročník Komako Cup žen 2020 – na základě doporučení prezidenta AMF máme 
vyzkoušet jaký by byl zájem o samostatnou ligu žen – proto zatím tento turnaj 

 Červnová návštěva prezidenta AMF Filipa Judy, na cca hodinové schůzce hlavně sbíral 
informace jak fungujeme a co bychom po AMF potřebovali  

 V termínech 25. a 26. července bude probíhat v Kopřivnici Valná hromada AMF ČR, v sobotu 
v 16.-17. hodin bude uctěna památka zesnulého předsedy J.Krejčího na místním hřbitovu 

 Následně se zástupci oblastních svazů z ČR přesunou na „naše“ hřiště, kde si zahrají fotbálek 
a večer pak navštíví POLÍVAR 

 V neděli od 11. hodin pak bude probíhat samotná Valná hromada ( přesné místo konání zatím 
není určeno) 

 29.8.2020 se uskuteční turnaj v malém fotbalu Memoriál Jiřího Krejčího – tentokrát bez 
věkového omezení 

 Ligu bychom začali v sobotu 5. září a hráli bychom každou sobotu až do 17.října 
 Termínovka a rozlosování bude včas vystaveno na internetu, soutěž ještě není uzavřena, 

můžeme přijmout ještě nějaká mužstva 
 Termín přihlášek je do 31.července 2020 
 Taktéž veškeré propozice až po tomto termínu 
 Oblastní pohár se celý odehraje na jaře 2021 a rozlosování bude na jarní VH 
 Český národní pohár se letos uskuteční 11.7.2020 v Kolíně, za náš OS jede 1.FC Bari, RS 

Team ještě neví. 
 Mužstva, která nedodala registračky a seznam hráčů mají termín do 15.července 
 Platba do Kreditu mužstev – ze kterého se budou strhávat členské příspěvky a pokuty má 

termín do 21.srpna 
 Členské příspěvky se budou platit vždy po 400,- na podzim a 400,- na jaro 
 Na začátku sezóny musí mít každé mužstvo mimo částky na ČP zůstatek 2000,- na pokuty 

 
 

V Kopřivnici dne 26. 6. 2020 
Zápis pořídil: Jaroslav Klečka, předseda spolku 


