
 

 

 

 

 

ZÁPIS  

Z VALNÉ HROMADY FK PRIMUS PŘÍBOR 

 

konané dne 1. 2. 2020 v 15:00 hodin, na ulici Dvořákova 742, 742 58 Příbor 

 

 

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY 

 
1) Zahájení VH. 

2) Schválení programu VH. 

3) Volba orgánů VH. 

- volba předsedajícího 

- volba zapisovatele 

- volba mandátové komise 

- volba volební komise 

- volba ověřovatele zápisu 

4) Zpráva mandátové komise 

5) Zpráva o činnosti FK PRIMUS Příbor za uplynulé období 

6) Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 

7) Zpráva revizní komise 

8) Schválení výše členských příspěvků pro rok 2020 

9) Diskuze 

10) Závěr 
 
 
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A PŘIJETÍ USNESENÍ 

 

Ad 1) Zahájení valné hromady  

 

Valnou hromadu zahájil v 15:00 hodin předseda FK Primus Příbor pan Petr Fischer. 

Přivítal delegáty VH a také hosty. Mezi pozvanými byli zástupci TJ Příbor Milan Burgár a 

Kamil Bordovský, a také trenérský konzultant pan Tibor Takáč. 

 

 

Ad 2) Schválení programu valné hromady 

 

Předsedající valné hromady přečetl navržený program. 

Připomínky k programu: nebyly podány 

 

Předsedající dal hlasovat o programu. 

 

Usnesení: 

 

Valná hromada schvaluje navržený program v původním návrhu. 

Hlasování: pro - 63, proti - 0, zdrželo se – 0 přítomných delegátů s hlasovacím právem.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ad 3) Volba orgánů valné hromady 

 

Předsedající předložil návrh, aby do orgánů VH byli zvoleni následující delegáti: 

 

předsedající  –            Petr Fischer  

zapisovatel   –             Radek Barvík 

mandátová komise –   Radek Kuchař, Vladimír Mičaník, Vladimír Jalůvka 

volební komise –         René Feilhauer, Jakub Krpec, ing. Milan Haštaba 

ověřovatelé zápisu –   Daniel Takáč, Libor Buček 

 

Předsedající dal hlasovat o orgánech valné hromady. 

 

Usnesení: 

 

Valná hromada schvaluje navržené orgány této valné hromady. 

Hlasování: pro - 63, proti - 0, zdrželo se – 0přítomných delegátů s hlasovacím právem  

 

 

Ad 4) Zpráva mandátové komise. 

 

Předsedající vyzval k přednesení zprávy mandátové komise, člena mandátové komise Radka 

Kuchaře. 

Pan Kuchař oznámil přítomným členům, že bylo v souladu se stanovami FK Primus Příbor 

pozváno celkem 120 delegátů s hlasovacím právem. 

Celkem dle prezenční listiny bylo na jednání valné hromady přítomno 63 delegátů což je 52,5      

%. 

Valná hromada je usnášení schopná. 

 

Usnesení:  není       

Hlasování: neproběhlo 

 

 

Ad 5) Zpráva o činnosti FK Primus Příbor za uplynulé období. 

 

Předseda FK Primus Příbor přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období  od 1.1.2019 do 

31.12.2019. 

 

Ve zprávě seznámil předseda všechny přítomné delegáty s činností oddílu. 

Nakonec byli přítomní seznámeni s plánem činnosti a plánem oprav v roce 2020. 

 

Předsedající nechal hlasovat o schválení zprávy o činnosti VR a TJ Příbor. 

 

Usnesení:  

  

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti FK Primus Příbor za období od 1.1.2019 do 

31.12.209     

Hlasování: pro - 63, proti -  0, zdrželo se - 0, přítomných delegátů s hlasovacím právem 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ad 6) Schválení výsledku hospodaření za rok 2019. 

 

Předseda pan Petr Fischer seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2019.  

Hospodaření v roce 2019: 

 

Celkové příjmy                 1. 045. 375 Kč 

Celkové výdaje                 1. 033. 221,50 Kč 

Výsledek hospodaření            12. 153,50 Kč 

 

Následně Petr Fischer seznámil přítomné s hlavními výnosy a náklady roku 2019. 

 

Předsedající nechal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2019. 

 

Usnesení:  

 

Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření za rok 2019 

Hlasování: pro - 63, proti - 0, zdrželo se – 0 přítomných delegátů s hlasovacím právem  

 

  

Ad 7) Zpráva revizní komise. 

 

Pan Jakub Nedoma přednesl zprávu o činnosti revizní komise za období od 1.1.2019 do 

31.12.2019. 

 

Usnesení:  není       

Hlasování: neproběhlo 

 

 

Ad 8) Schválení výše členských příspěvků pro rok 2020 

 

Petr Fischer přednesl návrh na zvýšení členských příspěvků pro rok 2020 na : 

Dospělý člen             1500,- Kč/ rok 

Mládež do 18 let       1200,- Kč/ rok 

 

Petr Fischer zdůvodnil navýšení členských příspěvků zvýšením nákladů na provoz zařízení a 

zvýšením poměrů vybraných členských příspěvků vůči ostatním zdrojům financování. Hráči a 

rodiče neplatí startovné na turnajích. 

 

Předsedající vyzval k diskusi k přednesenému návrhu 

V diskusi vystoupili: 

 

Pánové Radek Potůček, Martin Buzek a Libor Buček vznesli dotaz, co se platí z ČP. 

Odpověděl Petr Fischer a Milan Burgár. 

Z ČP se platí údržba, energie, členské příspěvky FAČR, členské příspěvky TJ Příbor, doprava 

atd. 

 

Paní Katka Dolná a Petra Bajerová vznesly dotaz na způsob plateb ČP.  

Petr Fischer oznámil, že možnosti platby jsou buď hotově, nebo na účet klubu. 

 



 

 

Pan Daniel Urbánek požádal o evidenci ČP na internetových stránkách. Tento požadavek 

bude realizován. 

 

 

Radek Kuchař navrhl ČP ve výši 1200,- pro každého člena + brigádnické hodiny. 

 

Radek Barvík navrhl ČP ve výši dospělý člen 2300,- a mládež do 18 let 2000,-, za každou 

odpracovanou brigádnickou hodinu sleva 80,-, do maximální výše 10 hodin. 

 

Radek Potůček a Martin Buzek navrhli ČP ve výši 1500,- pro všechny členy. 

 

Petr Fischer informoval, že ČP musí být zaplaceny do 31. 3. 2020. 

 

Následně nechal předsedající hlasovat. 

 

Usnesení: 

 

Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2020 ve výši: 

Dospělý člen 1500,- Kč/ rok 

Mládež do 18 let 1200,- Kč/ rok 

 

Hlasování: pro - 33, proti - 20, zdrželo se - 10, přítomných delegátů s hlasovacím právem  

 

Ad 9) Diskuze 

 

Přesedající zahájil diskuzi.  

 

Martin Busek vznesl kritiku stavu areálu kopané, navrhl zavést brigádnické hodiny, které 

bude aktivně organizovat a svolávat.  

Petr Fischer opět zopakoval plán investic v roce 2020 ve výši cca 900.000,-. 

 

Soňa Kamarád vznesla dotaz, proč není pozván zástupce města. 

 

Zdeněk Bajer vznesl dotaz k chystané rekonstrukci areálu kopané.  

Dále doporučil finančně nepodporovat soustředění mládeže a mužů. 

Doporučuje více finančních prostředků investovat do hřiště.  

Petr Fischer informoval o záměrech svolání VH v případě realizace investicí v areálu kopané. 

 

Petra Bajerová kontaktovala úřad práce, z důvodu zaměstnání správce areálu kopané. Bude 

svolána schůzka s panem Patkou. 

 

Radek Kuchař vznesl dotaz k výběrovým řízením na rekonstrukci objektů na stadionu. Ta 

budou probíhat v souladu s podmínkami poskytnutí dotací. 

 

Daniel Urbánek vznesl dotaz na položku cestovného 50.000,-. Kam peníze odcházejí, když se 

cestovné nevyplácí. 

Petr Fischer informoval, že částka je za dopravu družstva dorostu na zápasy. 

 

Zdeněk Bajer navrhuje hlasovat o zvolení pana Radka Kuchaře členem revizní komise. Dále 

byli navrženi Daniel Takáč a Libor Bůček.  

Radek Kuchař získal 18 hlasů, Libor Buček 14 hlasů, Daniel Takáč 1 hlas.  



 

 

Hlasování se zúčastnilo 33 přítomných delegátů. Bylo konstatováno paní Petrou Bajerovou a 

panem Liborem Bučkem, že valná hromada již není usnášení se schopná a není na programu 

VH. Hlasování je neplatné. 

 

Zdeněk Bajer chce hlasovat, aby byl zvolen za člena výkonného výboru, proti kandidát byl 

navrhnut Petr Rzepka. Zdeněk Bajer získal 19 hlasů, Petr Rzepka 14 hlasů. 

Hlasování se zúčastnilo 33 přítomných delegátů. Bylo konstatováno paní Petrou Bajerovou a 

panem Liborem Bučkem, že valná hromada již není usnášení se schopná a není na programu 

VH. Hlasování je neplatné. 

 

 

 

 

 

Usnesení: 

 

Valná hromada ukládá výkonné radě: 

 

1. Určit si priority při nakládání s finančními prostředky spolku. 

2. Hledat sponzory pro zajištění činnosti spolku, jednat s MÚ Příbor o získání dotací 

z VFP.  

 

 

Ad 10) Závěr 

Předsedající na závěr všem účastníkům valné hromady poděkoval, rozloučil se a valnou 

hromadu ukončil. 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina. 

2. Pozvánka na valnou hromadu 

3. Program valné hromady 

 

V Příboře dne 1. 2. 2020 

 

Předsedající  Petr Fischer           ……………………… 

 

Zapisovatel  Radek Barvík  ……………………… 

 

Ověřovatel  Dan Takáč                  ……………………… 

 

Ověřovatel  Libor Buček                          ……………………… 


