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

 
Dne 13. 12. 2018 proběhla valná hromada spolku Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, schůze 
byla svolána dne 16. 11. 2018 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. Kopřivnice 
4. Sezóna 2019 – startovné, ČP, GDPR, změny v Soutěžním řádu 
5. Vyhodnocení mužstev a jednotlivců sezóny 2018 
6. Diskuze 
7. 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 
 

Pavla Hoffmanna 
 

 Počet přítomných delegátů     10 
 Počet omluvených delegátů     0 
 Počet neomluvených delegátů     4 
 Počet přítomných členů statutárního orgánu   2 
 Počet přítomných hostů       1 
 

 
Ad 3) Předseda shrnul sezónu 2018  v těchto bodech: 

 Úmrtí předsedy J.Krejčího neovlivnilo průběh sezóny a ta proběhla ve stanovených 
termínech 

 Po 30 letech se hrála jen jedna liga, po jarní části byla druholigová mužstva ( sezóna 
2017) na předních místech, na podzim se vše vrátilo do starých kolejí (malá účast, 
zranění, apod.) 

 Mužstva nemají jednotnou výstroj ( trenky, stulpny), výjimkou jsou 1.FC Bari, Bum 
Šankar, Tuzemáci a Gunners Kopřivnice. Holenní chrániče v pořádku, až na Romana 
Dočkalíka, který pro opakované porušování pravidel dostal zákaz činnosti s finanční 
pokutou.  

 Mužstva mají rok na nápravu (sezónu 2019), jednotné trenky, stulpny. Spolek zajistí 
trenky a stulpny za co nejvýhodnější cenu. 

 Vzhledem k volbám do městského zastupitelstva byl ukončen pronájem informační 
vitríny u MÚ Kopřivnice. Pro další 5-ti leté období byly vitríny přiděleny losem, naše je 
č.21, třetí od konce 

 Inzerce k náboru nových mužstev byla zveřejněna ve čtrnáctideníku ZIKADO pro oblast 
Nový Jičín, Havířov a Frýdek-Místek, dále do konce roku probíhá inzerce 
v Kopřivnických novinách a Kabelové televizi Kopřivnice 

 Český národní pohár – delegováni byly mužstva 1.FC Bari a Lokomotiva Gangsters. 
1.FC Bari se nepřihlásilo, Lokomotiva Gangsters obešla náš oblastní svaz a přihlásila se 



přímo. Až na základě telefonického dotazu člena správní rady AMF R.Pazdery jsem 
potvrdil, že mužstvo reprezentuje Kopřivnici. A po shlédnutí fotografií bylo zjištěno, proč 
nás obešlo, hráli hráči, kteří nejsou členy KMK z.s. Kopřivnice a navíc v dresech NFC 
Lichnov. Po této zkušenosti, i s přihlédnutím na již minulý prohřešek, kdy jsme za ně 
uhradili startovné a mužstvo nikde nejelo, nebude Lokomotiva Gangsters v budoucnu 
delegována na žádné republikové mistrovství, i když na něj bude mít nárok. 

 Galavečer AMF – na této slavnostní události byl, in memoriam, uveden do Síně slávy 
AMF ČR Jiří Krejčí. Ocenění převzala jeho vnučka Tereza Demovičová. 

 V roce 2019 budeme pořádat Memoriál Jiřího Krejčí, turnaj v malém fotbalu pro hráče 
starší 40-ti let, termín je 31.srpna 2019 

 
 
Ad 4) Sezóna 2019: 

 Nová mužstva mají termín přihlášek do 31.prosince 2018 
 Stávající mužstva do 16.ledna 2019 
 Startovné mužstev je 2000,- do 16.ledna 2019 
 Doplatek Kreditu do částky 3000,- do 16.ledna 2019 
 Členský příspěvek je stanoven pro hráče narozené 2001-2004 na 400,-Kč 
 Členský příspěvek je stanoven pro hráče narozené 1996-2000 na 600,-Kč 
 Členský příspěvek pro hráče narozené v roce 1995 a později je stanoven na 800,-Kč 
 Tuto částku platí členové nejpozději do 14 dnů před začátkem sezóny a jde o celoroční 

příspěvek. 
 Hráči přihlášení po 1.červenci platí polovinu 
 Začátek hracího dne je stanoven na 8.00 
 Stávající hráči, na seznamech mužstev, podepíší souhlas s GDPR, nepodávají nové 

přihlášky. Noví členové písemnou přihlášku a fotografii. 
 Nově lze předtisknout na Zápisy o utkání čísla dresů 
 Úprava Soutěžního řádu – hráč potrestaný druhou ŽK má automaticky ČK se stopkou na 

1 utkání a pokutou 500,-. Původní znění pokuta 2x200,-Kč a bez zastavené činnosti se 
ruší. 

 Byly podány dotace na MÚ Kopřivnice a MŠMT, výsledky budou známy až příští rok 
 Dodatek nájemní smlouvy hřiště u ZŠ Dr.M.Horákové pro další roky určuje hodinovou 

sazbu 200,-Kč + 100,-Kč paušál za hrací den při použití šaten + částka za 
spotřebovanou vodu 

 I když je hřiště majetkem školy, do rozhodování zasahuje městské zastupitelstvo – pro 
veřejnost je používání zdarma, organizované skupiny platí – vše hlídá finanční odbor 
města Kopřivnice ???!!!!!!??? 

 Vzhledem k neutěšitelnému početnímu stavu rozhodčích bude zvýšená sazba za utkání, 
ve snaze přilákat nové rozhodčí. 250,- pro hlavního a 170,- pro pomocného rozhodčího. 
Částky jsou uvedeny nezdaněné. 

 Volný Kredit pro mužstva v hodnotě 1500,-Kč v roce 2019 nebude, polovina mužstev o 
něj nemá zájem. 

 Na webových stránkách bude odkaz E-SHOP s nabídkou základních sportovních potřeb 
– trenky, stulpny, míče, brankářské dresy, brankářské rukavice, tejpy, chladící spreje, 
kapitánské pásky, iontové nápoje, sportovní láhve a nosiče a další dle zájmu hráčů 

 
 
Ad 5) Oceněná mužstva a jednotlivci: 
 Ligový pohár  1.místo RS Team 
     2.místo 1.FC Bari 
     3.místo Gunners Kopřivnice 
     4.místo FC Baník Štramberk 
 
 Cena Fair Play    Kamarádský Kyblík 



 Nejlepší hráč MAXI-TIP ligy 2018 
 
      Lukáš Lichnovský FC Baník Štramberk 
      Jiří Beneš  Lokomotiva Gangsters 
      Michal Kriške Bum Šankar 
 
 Nejlepší střelec MAXI-TIP ligy 2018  
 
      Tomáš Baar  1.FC Bari 
      Michal Buček 1.FC Bari 
      Lukáš Burýšek RS Team 
 
 MAXI-TIP liga 2018 
 
      
1.  RS Team 
2.  1.FC Bari  
3.  FC ŠPUNTY 97 
4.  Lokomotiva Gangsters  
5.  SAFARI Kopřivnice 
6.  Bum Šankar  
7.  TUZEMÁCI  
8.  Everton Závišice 
9.  FC Ďábelské Jelita  
10.  Gunners Kopřivnice 
11.  FC Baník Štramberk 
12.  FC Legion 
13.  Kamarádský Kyblík 
14.  Stará Garda & D.T.  
  
     
 
Ad 6) Diskuze víceméně byla v celém průběhu valné hromady a na základě jedné připomínky 
byla znovu zavedena a schválena možnost platby ČP na celý rok nebo jen na podzim 
 
  
 
 
 
V Kopřivnici dne 14. 12. 2018 
                            

Zápis pořídil:    Jaroslav Klečka, předseda spolku              


