Fotbalový klub Vchynice

Zápis z Valné hromady Fotbalového klubu Vchynice ze dne 6. 2. 2016
Celkem přítomno 20 členů, z celkového počtu 47 členů - viz prezenční listina.
Datum, čas a místo konání: 6. únor 2016, 16:00, Pohostinství Vchynice.

Program:
1. Zahájení Valné hromady, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Zpráva jednatele o činnosti FK Vchynice za rok 2015 a plnění úkolů z Valné
hromady 2015.
3. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice.
4. Zpráva kontrolní a revizní komise.
5. Diskuse.
6. Návrh na usnesení.
7. Závěr.

1. Zahájení Valné hromady
Předseda FK Vchynice pan Václav Chládek přivítal všechny přítomné členy, hosty,
starostu obce a zahájil Valnou hromadu (dále též “VH”).
Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH.
Zapisovatel: Veselý Josef ml.
Ověřovatelé: Dunaj Pavel, Chládek Stanislav st.
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2. Zpráva jednatele o činnosti FK za rok 2015 a plnění úkolů z valné hromady
Jednatel FK Vchynice pan Mgr. Jiří Kučera přednesl tuto zprávu:
Dobrý den, chtěl bych vás všechny srdečně přivítat na dnešní Valné hromadě našeho
fotbalového klubu FK Vchynice. Jako každý rok pořádáme na této úrovni sraz všech
členů a příznivců a seznamujeme je s chodem našeho klubu.
Členská základna:
Současnou realitou je fakt, že existují celkem 3 členské základny, které uvnitř našeho
klubu fungují. Tou první je členská základna ČUS. Příspěvek do této organizace platí
přímo klub. Platí se paušálně (rok 2015 za 500 Kč), což znamená, že částka nemá přímou
souvislost s počtem členů. Proto je tato základna nejpočetnější (celkem 63 členů). Do ní
patří všichni, včetně těch, kteří vůbec ničím nepřispívají do chodu klubu. ČUS sdružuje
všechny sportovní kluby napříč odvětvími a členství v této organizaci je pro náš klub
stěžejní, poněvadž bez něho bychom nemohli usilovat o dotační tituly, které jsou od září
2015 výhradně v režii MŠMT.
Druhou základnou jsou přímo kluboví členové, kteří přispívají herně či organizačně a
většinou i platí příspěvky (celkem 47 členů). Tou třetí základnou jsou členové FAČR. Zde
se již jedná o členy našeho FK, kteří nějakým způsobem přispívají k fungování klubu
(tzn., že se účastní mistrovských zápasů buď jako hráči či jako funkcionáři). Jako jediní
skutečně musí platit členské příspěvky klubu ve výši 100 až 200 Kč, neboť ty jsou
následně ke konci února přeposílány na ústředí FAČRu do Prahy. Členství ve FAČRu je
pro nás též velmi důležité, neboť bez něho bychom se nemohli účatnit mistrovských
soutěží. K dnešnímu dni je u FAČRu celkem 36 členů.
Stále máme (i když již menší) problémy s naplňováním členské základny, neboť
konkurence našemu vesnickému fotbalu je obrovská. Nekonkurujeme si ovšem s jinými
sporty, nýbrž především se zábavou u mladé generace. Přesto patříme ke klubům, které si
nemohou tolik stěžovat, vždyť díky úsilí několika osob se daří udržet mládežnické mužstvo
přípravky a navíc někteří členové FK usilují i o založení žákovského družstva a to i v
případě, že bychom spojili síly s některým blízkým klubem, který se nalézá v obdobné
situaci.
Činnost našeho klubu řídí samozřejmě fotbalový výbor, který se pravidelně schází
dvakrát do měsíce v klubovně v budově místního pohostinství. Na těchto pravidelných
schůzkách řešíme sportovní činnost klubu (tzn. realizace utkání, zabezpečení hráčů a
funkcionářů pro zápas, zajištění dopravy atd.), řešíme také materiální zabezpečení klubu
(staráme se o vybavení hráčů i kabin, udržujeme a zkvalitňujeme hrací plochu atd.),
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řešíme též stabilizaci financí (jednáme s obcí, se sponzory, zajišťujeme dotace atd.) a
řešíme i personální problémy (doplňujeme kádry nebo výbor o nové členy).
V loňském roce fotbalový výbor fungoval v tomto složení:
předseda oddílu Václav Chládek st., místopředseda oddílu Stanislav Chládek, jednatel
oddílu Jiří Kučera, pokladník oddílu Josef Veselý st., předseda kontrolní a revizní komise
Josef Přistoupil, předseda inventarizační komise Václav Chládek ml.; vedoucí A-mužstva
Václav Oplt, trenér A-mužstva Jiří Větrovský, kapitán A-mužstva Jiří Jakubec, trenér
přípravky Josef Veselý ml., správce hřiště Josef Kučera, a dále ještě Pavel Dunaj.
Sportovní areál:
V loňském roce jsme všechny domácí zápasy A-mužstva a turnaje přípravek odehráli ve
svém vlastním areálu. Současné kabiny mají řadu dost výrazných nedostatků. Důvodem
je, že plánovaná kolaudace stále neproběhla, což má za důsledek nemožnost realizace
oprav z naší strany. V letošním roce došlo opět k prodloužení zkušebního provozu kabin,
a tak budeme fungovat v nám již dobře známém režimu i nadále. Významným činem se
loni stalo dokončení realizace závlahového systému na našem hřišti, což, doufejme,
povede k dalšímu zkvalitnění hrací plochy. I když se nejedná o ten nejlepší způsob
zavlažování, jsme rádi, že se nám v našich skromných podmínkách povedlo alespoň
vybudovat vrt a udělat s hrací plochou do budoucna to, o čem tady sníme již desítky let.
Areál též prošel skutečnou zatěžkávací zkouškou v podobě 50. výročí založení našeho
klubu. To se uskutečnilo 27. června loňského roku a přilákalo zástupy našich současných
i bývalých členů, jejich rodin, ale i „cizích“ lidí. Myslím si, že nám tato a jí podobné akce
řadu let skutečně chyběly, neboť řada lidí z naší fotbalové minulosti se mohla znovu
setkat právě tady. Bohužel se toho spousta našich legend už nedožila, nicméně i ti určitě
měli zeshora hezký výhled.
Nemalé požadavky jsou i na fungování mládežnického oddílu. Proto tímto děkujeme
lidem, kteří jsou ochotni a schopni splnit náročné časové podmínky pro realizaci tohoto
podniku. Jako výbor FK jsme se jim loni snažili maximálně vyjít vstříc.
V letošním roce bychom chtěli dále zkvalitnit práci v našem sportovním areálu, k čemuž
se pokusíme získat dotace buď z titulů MŠMT, nebo krajské dotace.
Zabezpečení klubu:
Naše činnost je v současnosti zaměřena na zabezpečení chodu a fungování družstva
přípravky a A-mužstva. Hlavním úkolem je dlouhodobě udržet A-mužstvo ve třetí třídě
a k němu postupně budovat mládežnický tým. Nejdůležitějšími úkoly jsou finanční a
personální zajištění fotbalových utkání. Jsme členem ČUS a zároveň FAČR, ale finanční
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prostředky, kterými nás dotují, jsou velmi malé. ČUS dává peníze hlavně na chod klubu
(energie, rozhodčí atd.) - loni to bylo 3 772 Kč a FAČR nám dává pouze na členy platící
členství vždy ke konci února. Proto musíme hledat finance především v našem okolí. Na
naši činnost nám přispívá hlavně Obecní úřad ve Vchynicích, kterému pak pomáhají naši
členové při pořádání různých akcí ke zvelebení či ke kulturnímu vyžití našich
spoluobčanů. Dále ve spolupráci s OÚ probíhá realizace našich žádostí o dotace z výzev
MŠMT a Ústeckého kraje. Důvodem je i to, že OÚ je nám ochoten přispět na dodotování
daných dotací, neboť ty u sportovních klubů činí jen maximálně 80 % z celkových
nákladů. Další finance též hledáme u drobných sponzorů.
Na opačné straně stojí výdaje našeho klubu, kam patří hlavně materiální a rozvojové
investice, přestupy, hostování, doprava hráčů k jednotlivým utkáním, odměny a doprava
rozhodčím, praní dresů a údržba sportovního vybavení. K tomu se vyjádří pokladník pan
Josef Veselý st.
Realizace usnesení z valné hromady konané dne 24.ledna 2015
1. Fungování a financování klubu – situace se dále zlepšuje po personální stránce, kdy
dochází k doplnění fotbalového výboru, A-mužstva a mládežnického družstva.
Financování skončilo sice v mínusu, ale celkem vzato finančně je klub prozatím
stabilizovaný. Po sportovní stránce došlo k po dlouhé době lepšímu výsledku v sezoně
2014/2015, kdy se náš klub umístil v horní části tabulky.
2. Užívání areálu – areál FK Vchynice je schopen zaopatřit i větší akce (jako 50. výročí)
a výbor i nadále podporuje jeho využívání i ze strany obce nebo i jiných organizací
(zápasy staré gardy Lovosice aj.).
3. Zajištění a uskutečnění 50. výročí založení klubu – jak jsem se již zmínil dříve,
proběhlo vše v pořádku a můžeme být náležitě pyšní na tuto akci.
4. Kontrola financování a inventarizace - několikrát do roka se provádí kontrola všech
účtů. Též funguje inventarizační komise, která provedla k 31. prosinci 2015 inventuru
sportovního materiálu. Výsledky předložila výboru a ten rozhodl o vyřazení výstroje ve
výši 1 999 Kč.
Budoucnost:
Co nás čeká, jako tým v budoucnu nelze samozřejmě v současnosti říci přesně, ale podle
některých plánů ČUS a FAČR se dá už něco odhadnout.
Změny samozřejmě přijdou s nadcházející sezonou 2016/2017, nebudou tak radikální
jako ty loňské, ale uvidíme, k čemu povedou. Namátkou jenom řeknu například zrušení
hostování u hráčů nebo volný pohyb hráčů nad 33 let.
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Co se týče ČUS, členství samozřejmě rušit nebudeme, ale pokusíme se ho využít k získání
nějakých dotací.
Kronika:
Na závěr několik čísel ze sportovní kroniky, kterou pečlivě vedou od založení oddílu
pánové Veselý st. s Chládkem ml.. Za 50,5 roku sehrálo naše mužstvo 1 913 zápasů,
máme stále pozitivní bilanci
836 vítězných
361 remíz
716 proher
při celkovém skóre 4 568 : 4 012
Pořadí střelců:
1. Tomáš Veselý 360 branek (Rosťa Buriánek – 259 branek)
2. Václav Chládek ml. 181 branek (Stanislav Chládek st. – 208 branek)
3. Zdeněk Kavka 158 branek (Vladimír Procházka – 174 branek)
4. David Kroupa 137 branek
5. Michal Šafránek 131 branek
Nejvíce odehraných zápasů:
1. Josef Přistoupil 749 zápasů (Josef Kučera st. – 708 zápasů)
2. Tomáš Veselý 614 zápasů (Karel Kučera st. – 701 zápasů)
3. Václav Chládek ml. 606 zápasů
4. David Kroupa 513 zápasů
5. Zdeněk Kavka 407 zápasů
Usnesení: Členská schůze bere zprávu jednatele na vědomí.

3. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice
Pokladník FK Vchynice pan Josef Veselý st. přednesl valné hromadě tuto zprávu:
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Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych vás na dnešní Valné hromadě seznámil s finančním hospodařením našeho
FK Vchynice za r. 2015. Prosím vás, abyste se soustředili, je to souhrn čísel a zároveň
moje poslední pokladní zpráva v dlouholetém funkčním období pokladníka, které trvalo
dlouhých 24 let.
Rok 2015 jsme začínali s finančním stavem:
1. 1. 2015
Pokladna
Účet Č.S.
Celkem

31. 12. 2015

19.059,- Kč
99.965,67,- Kč
119.024,67,- Kč

17.489,Kč
91.696,95,- Kč
109.185,95,- Kč

Rok 2015 skončil ztrátou 9.838,72,- Kč.
Příjmy byly 221.491,01,- Kč, výdaje 231.329,73,- Kč.
Nyní vám předložím přehled příjmů a výdajů.
Příjmy:
OÚ Vchynice – závlaha
OÚ Vchynice – činnost
Vaněk Jar. – výročí
FAČR – příspěvky
ČUS – internet
Ústecký kraj – mládež
J. Přistoupil – kniha

93.929,50.000,15.000,13.095,10.000,10.000,9.000,-

Čl. příspěvky
8.900,vstupné
5.200,Přistoupil. J – žáci 3.000,dopl.traktor
2.000,vrácení pokuty
1.400,úrok účet
67,01
CELKEM 221.491,01,- Kč

Výdaje:
závlaha
DKP dresy
Záloha ČEZ
Branky pro přípravku
Cestovné
Kniha „50“ výročí
Koupelna – oprava
Reklamní dresíky
FAČR čl. příspěvky
Přestupy
Hostování

93.929,12.022,11.200,10.000,9.950,9.000,8.614,8.349,8.000,8.000,7.500,-

Pronájem hřiště+hala
pokuta FAČR
startovné turnaje
přihláška do soutěže
vedení účtu
knihy – dary
vodné
anténa internet
brankové sítě
nové registrace
dar K. Kučera 60 let

5.000,3.600,2.300,2.000,1.802,73,1.789,1.725,1.539,1.510,1.150,1.099,Strana 6 z 11
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Občerstvení žák. turnaje
Rozhodčí
Atd. celkem 38 položek

6.478,5.990,-

doplatek elektřiny
1.089,valná hromada
1.000,CELKEM 231.329,73,- Kč

Příjmy našeho oddílu jsou založeny především na finanční pomoci OÚ Vchynice.
Jak kabiny, tak hřiště jsou v majetku obce Vchynice a o jejich údržbu se s pomocí našeho
FK dobře starají. Zvláště v roce 50. výročí založení oddílu se udělalo v areálu plno
práce. Byla provedena oprava podlážek na tribunách, přestěhování a úprava stavební
buňky. Dále byla provedena závlaha hrací plochy zhruba za 94.000,- Kč. Celý rok
probíhá také sekání hrací plochy. Toto představuje též nemalou finanční podporu.
Členské příspěvky 100 a 200 Kč jsou též celkem dobře placeny. Odesílají se ovšem
na FAČR, odkud se nám potom vrací 80 % zpět. Dále jsme dostali od ČUS dotaci na
internet 10.000,- Kč a od Ústeckého kraje příspěvek na mládež rovněž 10.000,- Kč.
Rovněž na vstupném bylo vybráno 5.200,- Kč, což je vzhledem k malým návštěvám na
utkáních úspěch. Pan Přistoupil daroval žákovskému mužstvu na činnost 3.000,- Kč.
V letošním roce opět vzrostly náklady na hostování a přestupy hráčů. V budoucnu je
potřeba postupovat s jejich realizací zodpovědněji.
Nyní bych se rád vrátil k oslavám 50. výročí založení oddílu kopané, dne 27. 6.
2015. Jak většina z vás ví, protože se této akce zúčastnila, tato akce se velice povedla a
setkalo se zde spoustu bývalých i současných hráčů a funkcionářů. Této akce se
zúčastnilo přibližně 250-300 dospělých a mládeže. Na zdaru této akce se mimo výboru
FK a hráčů, podílelo spoustu bývalích hráčů, kteří společně odvedli velký kus práce.
Rovněž musím zmínit finanční pomoc od sponzorů. Paní Lenka a Jaroslav Vaňkovi –
15.000,- Kč, pan Josef Přistoupil – 9.000,- Kč, pan Podzimek – 1.560,-, pan Tomáš
Chromý – 1.000,- Kč.
Rovněž se sluší zmínit, že v měsíci lednu opustili naše řady tři bývalí hráči a
členové. Pan Květoslav Kovařík, Jaroslav Veselý st. a Jiří Limberk. Čest jejich památce.
Na závěr mojí zprávy mi dovolte, abych se dnes rozloučil po 50 letech s prací
člena výboru FK Vchynice. Během této doby jsem od hráče a trenéra prošel později snad
všemi funkcemi ve výboru. Naposledy jsem působil ve funkci pokladníka 24 let. Čas se
však nedá zastavit a tak musím především ze zdravotních důvodů končit. Přeji svým
nástupcům hodně zdraví a pevných nervů. Všem hráčům, funkcionářům a členům pevné
zdraví a hodně sportovních úspěchů v roce 2016.
Usnesení: Členská schůze bere zprávu pokladníka na vědomí.

4. Zpráva kontrolní a revizní komise
Ing. Václav Chládek ml. přednesl valné hromadě tuto zprávu:
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Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámil s prací kontrolní a revizní komise. Kontrolní a revizní
komise se zaměřuje pravidelně na kontrolu nakládání s finančními prostředky, celkového
hospodaření, činnosti výboru, fungování A mužstva dospělých a přípravky.
Kontrolu pokladní knihy a všech účtů jsme provedli v prvém pololetí a na konci
roku 2015. Komise při těchto kontrolách neshledala žádné finanční rozdíly. Účetnictví je
vedeno pokladníkem p. Josefem Veselým zodpovědně a svědomitě po celý rok, účetní
doklady obsahují všechny potřebné náležitosti (data, údaje, razítka a podpisy), výkazy na
Finanční úřad, ČUS a OFS FAČR jsou zasílány včas a náš oddíl tedy nemusí hradit
žádné pokuty či penále vůči těmto institucím. Chtěl bych p. Veselému za jeho dlouholetou
preciznost jménem kontrolní komise poděkovat.
V rámci kontroly celkového hospodaření komise provedla fyzickou inventuru
zařízení, které fotbalový klub spravuje a neshledala žádné špatné a nezodpovědné
zacházení se svěřenými prostředky.
Dále byla provedena inventura hráčské výstroje. Celkové odpisy za r. 2015 jsou ve
výši:1 999 Kč (bunda z teplákové soupravy „JAKO“ / 400 Kč, 1 ks míč Nike Lega Calcio
/ 1 200 Kč, 1 ks míč Adidas Brazuca / 399 Kč).
Výbor fotbalového klubu se schází pravidelně 2x v měsíci. Kontrolní a revizní
komise hodnotí práci výboru za uplynulý rok jako dobrou. Podařilo se stabilizovat
realizační tým A mužstva dospělých a mužstvo hráčsky doplnit, což se odrazilo i na
zlepšených výkonech a výsledcích. Na co si však bude potřeba dát větší pozor, jsou
nákupy hráčů, kdy bude potřeba lépe zvážit, za koho finance dát a nedat (viz Čihák).
Velice pozitivní je fungování přípravky FK Vchynice, která hraje již druhým rokem
soutěž starších přípravek. Řada hráčů patří věkově ještě do kategorie mladších
přípravek, přesto si nevedou naše malé naděje vůbec špatně. Trenérům patří velké
poděkování a stejně tak všem, kteří pomáhají se zajištěním domácích turnajů přípravky.
Rád bych se ještě zastavil u největší akce roku 2015, a tou bylo uspořádání oslav
50. výročí založení fotbalového klubu! Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nám
s pořádáním pomohli. Díky této pomoci a také příspěvkům sponzorů, se nám podařilo
připravit opravdu důstojné oslavy s možností zakoupení brožury o 50leté činnosti FK či
pamětních minidresů.
Na začátku letošního roku nečekaně naše řady opustil pan Květoslav Kovařík,
který zajišťoval prodej občerstvení na hřišti při fotbalových utkáních A mužstva. Výbor
Fotbalového klubu čeká nyní důležitý a nelehký úkol, najít za Slávu náhradu, abychom
našim fanouškům kromě dobrého fotbalu mohli nabídnout i odpovídající občerstvení.
Závěrem výroční zprávy bych chtěl jménem revizní komise i svým popřát všem hráčům,
funkcionářům a fanouškům hodně zdraví, štěstí a úspěchů při sportu i v osobním životě,
našim mužstvům do jarní části sezony hodně elánu a dobré výsledky, a všem fanouškům,
aby na naše zápasy chodili stejně tak rádi a v tak hojném počtu, jako v uplynulém roce.
Usnesení: Členská schůze bere zprávu kontrolní a revizní komise na vědomí.
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5. Diskuse
Ing. Veselý Josef ml. - Zpráva o fungování fotbalové přípravky
V minulém roce vstoupila naše fotbalová přípravka do své druhé sezóny. Opět
jako účastník Ligy starších přípravek okresu Litoměřice. Tentokrát jsme se utkali ve
skupině s celky Lovosic, Libochovan a jedním z favoritů celé soutěže, silným celkem
Pokratic. První satelitní turnaj se konal 13. 9. 2015 právě v Pokraticích. Zde jsme
předvedli velmi dobrý výkon a porazili jsme celky Lovosic a Libochovan a skončili
v tomto turnaji druzí, což bylo naše nejlepší umístění v celé sezóně. Dále jsme
pokračovali na turnajích v Libochovanech a v Lovosicích a podzimní část ligy starších
přípravek jsme zakončili 4. 10. turnajem na domácím hřišti ve Vchynicích. V této části
sezóny jsme obsadili 4. místo s celkovou bilancí 12 zápasů – 2 výhry – 2 remízy a
8 porážek (skóre 22 : 63). Po skončení ligy jsme dále pokračovali účastí v Poháru
starších přípravek. Zde jsme se utkali s celky Terezína, Liběšic a opět s celkem Pokratic.
V poháru už se nám tolik nedařilo a ze 12 zápasů se nám nepodařilo nakonec získat ani
jeden bod a skóre vypadá strašidelně 10 : 124.
Před Vánoci jsme se zůčastnili halového turnaje v Lovosicích kde jsme se utkali
s celky Lovosic, Pokratic, Ústí nad Labem, Štětí a Dynama Podlusky. V tomto turnaji
jsme obsadili předposlední místo.
Na jarní část sezóny jsme se začali připravovat v tělocvičně v Lovosicích, kde
trénujeme pravidelně každý čtvrtek. Zde budeme pokračovat do té doby, než se oteplí a
počasí nám dovolí trénovat venku na našem domácím hřišti. Jarní sezóna bude
pokračovat opět Ligou starších přípravek, kde se tentokrát utkáme s celky Travčic,
Kostomlat a Hoštky o celkové 17.-20. místo (z celkem 23 účastníků). V Poháru se
potkáme s celky Lovosic a Hoštky v boji o poslední 12.-14. místo.
Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se podílejí na organizování naší fotbalové
přípravky a pomáhají s domácími turnaji. Dále potom Ústeckému kraji, který nás
podpořil dotací 10 tisíc Kč z fondu hejtmana. Za tyto peníze jsme pořídili další
2 fotbalové branky. Obci Vchynice, která nás podporuje dlouhodobě a přispívá na provoz
a materiální vybavení. Pan František Prasátko (Generali) – nové dresy a míče. A našim
tradičním sponzorům - pan Přistoupil Josef a Kavka Zdeněk. Všichni naši sponzoři jsou
uvedeni na našich internetových stránkách www.fkvchynice.cz, kde můžete sledovat
aktuální informace a fotky z našich zápasů.
Na závěr své zprávy chci připomenout, že stále hledáme další hráče, protože náš
kádr je poměrně úzký. Tak pokud víte o nějakých šikovných dětech, které by rádi hráli
fotbal, neváhejte mne kontaktovat. Budeme rádi za každou posilu.
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Zpráva o fungování A-mužstva
Trenér A-mužstva pan Větrovský Jiří přednesl zprávu o fungování A-mužstva v roce
2015.
Diskuze uzavřena předsedou Václavem Chládkem.

6. Návrh na usnesení:
Jednatel FK Vchynice pan Mgr. Kuřera Jiří přednesl návrh na usnesení:
Usnesení:
1. Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu jednatele o stavu a činnosti FK za
rok 2015.
2. Valná hromada schvaluje zprávu pokladníka klubu.
3. Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise.
4. Valná hromada se usnáší, že výkonný výbor bude pracovat ve stejném složení jako
v roce 2015.
1. předseda:
2. místopředseda:
3. jednatel:
4. člen VV:
5. člen VV:
6. člen VV:
7. člen VV

Chládek Václav st.
Chládek Stanislav st.
Mgr. Kučera Jiří
Veselý Josef st.
Oplt Václav
Dunaj Pavel
Ing. Veselý Josef

ID FAČR: 49090108
ID FAČR: 49090045
ID FAČR: 81060487
ID FAČR: 43090035
ID FAČR: 50090123
ID FAČR: 48090122
ID FAČR: 80020670

5. Valná hromada ukládá výboru FK zajistit nového pokladníka klubu.
6. Výbor FK bude pravidelně sledovat výkony mužstev.
7. Výboru se ukládá zajistit finanční prostředky pro rok 2016.
8. Výboru se ukládá získávat nové členy pro klub.
9. Valná hromada ukládá výboru FK starat se o areál hřiště.
10. Valná hromada ukládá výboru FK usilovat o dotace pro klub.
Toto usnesení schvaluje Valná hromada 6. února 2016.

Usnesení:
- Na základě hlasování je schváleno usnesení:
- Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
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7. Závěr
Předseda pan Václav Chládek st. poděkoval všem členům FK Vchynice za účast na Valné
homadě a ukončil VH.

Zapsal: Josef Veselý

Ověřil: Dunaj Pavel

Chládek Stanislav st.

Ve Vchynicích dne 6. 2. 2016.

Podpis: Josef Veselý v.r.

Podpis: Dunaj Pavel

Podpis: Chládek Stanislav st. v.r.

předseda FK Vchynice
Václav Chládek st.
(razítko a podpis)

Přílohy:
- Prezenční listina
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