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Zápis z Valné hromady Fotbalového klubu Vchynice ze dne 28. 1. 2017 
 

Celkem přítomno 28 členů, z celkového počtu 66 členů - viz prezenční listina. 
 

Datum, čas a místo konání: 28. leden 2017, 14:00, Pohostinství Vchynice. 
 

Program:  

 

1. Zahájení Valné hromady, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Zpráva jednatele o činnosti FK Vchynice za rok 2016 a plnění úkolů z Valné 

hromady 2016. 

3. Doplňující volba do Výkonného výboru. 

4. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice.  

5. Zpráva kontrolní a revizní komise. 

6. Diskuse. 

7. Návrh na usnesení. 

8. 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. 
 

 

 

 



Fotbalový klub Vchynice 

 Strana 2 z 11 

 

2. Zpráva jednatele o činnosti FK za rok 2016 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: 

V současnosti je náš fotbalový klub součástí dvou subjektů. Těmi jsou ČUS a 

FAČR. Pro každý tento subjekt existuje členská základna. Členů našeho 

fotbalového klubu registrovaných u ČUS je k dnešnímu dni celkem 56. V tomto 

subjektu se prozatím členství platí paušálně 500 Kč za klub na rok, tudíž žádný z 

členů do něho nepřispíváte, což znamená, že částka nemá přímou souvislost s 

počtem členů. Proto je tato základna logicky početnější. Do ní patří všichni, včetně 

těch, kteří vůbec ničím nepřispívají do chodu klubu. ČUS sdružuje všechny 

sportovní kluby napříč odvětvími a členy v této organizaci jsme proto, poněvadž 

bez něho bychom nemohli například usilovat o dotační tituly MŠMT. 

Druhou 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 FAČR do Prahy. Členství ve FAČR je pro nás též velmi 

důležité, neboť bez něho bychom se nemohli účatnit mistrovských soutěží. K 

dnešnímu dni je u FAČR celkem 42 členů. 

Činnost našeho klubu řídí samozřejmě fotbalový výbor, který se pravidelně schází 

dvakrát do měsíce. Na těchto pravidelných schůzkách řešíme sportovní činnost 

klubu (tzn. realizace utkání přípravek a mužstva dospělích, zabezpečení hráčů a 

funkcionářů pro zápasy, zajištění dopravy atd.), řešíme také materiální 

zabezpečení klubu (staráme se o vybavení hráčů i kabin, udržujeme a 

zkvalitňujeme hrací plochu, vylepšujeme náš sportovní areál atd.), řešíme též 

stabilizaci financí (jednáme s obcí, se sponzory, zajišťujeme dotace atd.) a řešíme i 

personální problémy (doplňujeme kádry mužstev nebo výbor o nové členy). 
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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., předsedou kontrolní 

a revizní komise Josef Přistoupil, předseda inventarizační komise Václav Chládek 

ml., vedoucí  

A-mužstva Václav Oplt, kapitán A-mužstva Jiří Jakubec, trenér žáků Josef Veselý 

ml., správce hřiště Josef Kučera, a dále ještě Pavel Dunaj. 

Na jaře loňského roku, jak zřejmě již všichni víte, skončil na postu pokladníka ze 

zdravotních důvodů Josef Veselý starší. Jeho agendu převzala klubem placená 

profesionální účetní, což znamená zavedení podvojného účetnictví pro náš klub. 

Tuto změnu jsme spojili i se změnou bankovního ústavu, neboť spravování účtu u 

předešlé banky bylo až příliš nákladné. O shromažďování veškerých účtů se ovšem 

musí starat předseda oddílu, který ale, jak víte, plní v klubu jiné role. Tímto bych 

tedy chtěl požádat opět naše členy (hlavně vás mladší), abyste se nebáli a konečně 

přišli do výboru převzít taky trochu té odpovědnosti za klub. 

Josef Veselý též ukončil své členství ve výkonném výboru FK a proto musíme tento 

orgán na této valné hromadě doplnit. Fotbalový výbor se na minulé schůzy usnesl 

na jméně Jiřího Jakubce, jenž by byl kooptován do výkonného výboru, o čemž 

bychom měli posléze hlasovat. 

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 ještě neproběhla, což má za 

důsledek nemožnost realizace zásadních 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 fungující 

zavlažování našeho hřiště a díky získané dotaci i doplnění našeho vybavení o válec 

či lajnovačku. 

Areál byl též doplněn o další námi revitalizovanou buňku, která vyřešila problém 

skladovacích a občerstvovacích prostor. Ještě před začátkem jarní části sezony nás 

čeká předělávka našich branek, neboť ty nesplňují aktuální stanovené normy. 

Nemalé požadavky jsou i na fungování mládežnického oddílu. Proto tímto 

děkujeme lidem, kteří jsou ochotni a schopni splnit náročné časové podmínky pro 
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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 z kraje. 

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 prostředky, kterými nás dotují, jsou velmi malé. ČUS 

dává peníze hlavně na chod klubu (energie, atd.) a FAČR nám dává na členy 

platící členství vždy ke konci února. Ve skutečnosti to znamená, že nám vrátí za 

každého již zaplacených 200 korun a k tomu přidá dalších několik korun za 

každého člena. 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 obce 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 rozhodčích, praní dresů a údržba sportovního vybavení.  

Realizace usnesení z valné hromady konané dne 6. února 2016 

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. 

2. Získání nového pokladníka – fotbalový výbor FK Vchynice tento problém vyřešil 

získáním profesionální účetní, která je sice placena z klubových peněz, ale díky 

tomu bylo zavedeno podvojné účetnictví. Díky tomu tak náš klub dosáhne na další 

drobné peníze z FAČR. O agendu účtů a vyplácení se stará, jak jsem se již zmínil, 

předseda oddílu. 
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3. Kontrola financování a inventarizace - několikrát do roka se provádí kontrola 

všech účtů. Též funguje inventarizační komise, která provedla k 31. prosinci 2016 

inventuru sportovního materiálu. Výsledky předložila výboru a ten rozhodl o 

vyřazení výstroje ve výši 9 146 Kč. 

4. Získávání dotací – v loňském roce se podařilo získat dotace od krajského úřadu 

ve výši 30 000 Kč pro naší přípravku. 

Kronika: 

Na závěr několik čísel ze sportovní kroniky, kterou pečlivě vedou od založení 

oddílu pánové Veselý starší s Chládkem mladším. Za 51,5 roku sehrálo naše 

mužstvo 1946 zápasů, máme stále pozitivní bilanci 

852 vítězných - 366 remíz - 728 proher 

při celkovém skóre 4649 : 4074 

Pořadí střelců: 

1. Tomáš Veselý 360 branek  

2. Rosťa Buriánek 259 branek 

3. Stanislav Chládek st. 208 branek 

Nejvíce odehraných zápasů: 

1. Josef Přistoupil 768 zápasů 

2. Josef Kučera st. 708 zápasů 

3. Karel Kučera st. 701 zápasů 

 

Usnesení: Členská schůze bere zprávu jednatele na vědomí.  
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3. Doplňující volba do Výkonného výboru 

 

V minulém roce rezignoval na svoji funkci ve Výkonném výboru ze zdravotních 

důvodů pan Josef Veselý starší (ID FAČR: 43090035). 

Předseda pan Václav Chládek navrhl kooptovat do Výkonného výboru nového 

člena, pana Jiřího Jakubce (ID FAČR: 82011575). 

 

Výkonný výbor bude tedy pracovat v tomto složení: 

 

 1. předseda:  Chládek Václav st.  ID FAČR: 49090108 

 2. místopředseda: Chládek Stanislav st. ID FAČR: 49090045  

 3. jednatel:  Mgr. Kučera Jiří  ID FAČR: 81060487 

 4. člen VV:  Jakubec Jiří   ID FAČR: 82011575 

 5. člen VV:  Oplt Václav    ID FAČR: 50090123 

 6. člen VV:  Dunaj Pavel   ID FAČR: 48090122 

 7. člen VV  Ing. Veselý Josef  ID FAČR: 80020670 

 

Usnesení: Členská schůze bere nové složení VV na vědomí. Proti tomuto složení 

nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

 

 

4. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice 

 

Předseda klubu pan Václav Chládek st. přednesl valné hromadě zprávu o 

finančním hospodaření klubu. 
 

Usnesení: Členská schůze bere zprávu pokladníka na vědomí. 
 

5. Zpráva kontrolní a revizní komise 

 

Ing. Václav Chládek ml. přednesl valné hromadě tuto zprávu: 

 

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. 
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Kontrolu pokladní knihy a všech účtů jsme provedli v prvém pololetí roku 2016. 

Komise při těchto kontrolách neshledala žádné finanční rozdíly. Od poloviny r. 

2016 přešel náš oddíl na vedení podvojného účetnictví, které pro nás zpracovává 

paní Merklová. Bez tohoto kroku bychom v podstatě nemohli žádat o žádné dotace. 

Ve funkci pokladníka skončil po 24 letech pan Josef Veselý st. ze zdravotních 

důvodů a nového pokladníka se nepodařilo nalézt. Evidenci dokladů a jejich 

přípravu pro zpracování v podvojném účetnictví paní Merklovou vede předseda 

oddílu pan Chládek, což rozhodně není ideální řešení.   

V rámci kontroly celkového hospodaření komise provedla fyzickou 

inventuru zařízení, které fotbalový klub spravuje a neshledala žádné 

špatné a nezodpovědné zacházení se svěřenými prostředky. Našemu 

klubu se v posledních 2 letech podařilo na základě dotačních titulů, 

které sleduje a připravuje pro ně podklady Ing. Josef Veselý ml., na 

hřišti vybudovat závlahu, což se odráží na lepší kvalitě hrací plochy. Ve 

druhém pololetí loňského roku byl zakoupen provzdušňovací válec a 

válcová latexová lajnovačka. 

Dále byla provedena inventura hráčské výstroje. Celkové odpisy za r. 

2016 jsou ve výši 9.146 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 a doplnit realizační tým A mužstva dospělých a 

mužstvo hráčsky doplnit, což se odrazilo i na zlepšených výkonech a 

výsledcích. Bylo rovněž nutné vyřešit občerstvení na hřišti, když naše 

řady počátkem loňského roku nečekaně opustil Sláva Kovařík. Podařilo 

se domluvit s Radkem Pfeiferem, který se této role ujal. V průběhu roku 

byla zakoupena i samostatná buňka pro provoz občerstvení. 

Velice pozitivní je fungování přípravky FK Vchynice, která hraje třetím 

rokem soutěž starších přípravek. Podzimní výsledky byly nejlepší od 
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založení mužstva. Trenérům patří velké poděkování a stejně tak všem, 

kteří pomáhají se zajištěním domácích turnajů přípravky. 

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. 

Děkuji za pozornost. 

 
Usnesení: Členská schůze bere zprávu kontrolní a revizní komise na vědomí. 
 

 

6. Diskuse 
 

Ing. Veselý Josef ml. - Zpráva o fungování fotbalové přípravky  

 

V minulém roce vstoupila naše fotbalová přípravka již do své třetí 

sezóny. Opět jako účastník Ligy starších přípravek okresu Litoměřice. 

Na jaře 2016 jsme se utkali s celky Travčic, Hoštky a Kostomlat pod 

Řípem o celkové 17.-20. místo. Vždy formou satelitních turnajů. Ročník 

2015/16 jsme zakončili 15. května turnajem ve Vchynicích. Celkem jsme 

skončili na 19. místě se ziskem 16 bodů a skoŕe 40:68. Dále jsme 

pokračovali v Okresním poháru st. přípravek turnajem v Hoštce. Zde 

jsme nakonec vybojovali první místo, když jsme přeskočili Hoštku a 

Lovosice. Celkově jsme se potom v poháru umístili na 12. místě. Sezonu 

2015/16 jsme zakončili 18. června přátelským turnajem v Sulejovicích. 

Zde jsme se neztratili a obsadili jsme 1. místo před Lovosicemi a 

Sulejovicemi. 

Po letní přestávce jsme vstoupili do sezony 2016/17. Tentokrát jsme se 

utkali s týmy Lovosic, Velemína a Malých Žernosek. Nevedli jsme si 
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špatně a obsadili jsme celkem 3. místo se ziskem 13 bodů a skóre 32:68. 

V pohárových utkáních jsme se utkali s celky Dobříně, Vědomic a 

Zahořan. Zde jsme skončili opět třetí se stejným bodovým ziskem 13 

bodů a skóre 26:63. 

V současné době probíhá zimní příprava a chodíme trénovat pravidelně 

každý týden do tělocvičny v budově Gymnázia v Lovosicích. V únoru se 

zůčastníme tradičního zimního turnaje v Lovosicích, který bývá vždy 

kvalitně obsazen a můžeme zde změřit síly i s celky z vyšších soutěží 

(Ústí nad Labem, Louny, Litoměřice). 

Jarní sezóna bude pokračovat opět Ligou starších přípravek, kde se 

tentokrát utkáme s celky Hoštky, Čížkovic a Stražkova o celkové 13.-16. 

místo (z celkem 23 účastníků). V Poháru se potkáme s celky Travčic, 

Malých Žernosek a Vědomic v boji o  13.-16. místo (z celkem 19 

účastníků). 

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 30 tisíc Kč z fondu hejtmana. 

Za tyto peníze jsme pořídili válec na provzdušnění trávníku, lajnovačku 

a nové fotbalové míče. Obci Vchynice, která nás podporuje dlouhodobě 

a přispívá na provoz a materiální vybavení. Zvláštní poděkování panu 

Přistoupilovi za sponzorský dar na nákup sportovních bund s potiskem 

FK Vchynice pro celou fotbalovou přípravku. 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 

 

Předseda pan Chládek přednesl zprávu o fungování A-mužstva v roce 2016. 

 

Diskuze uzavřena předsedou Václavem Chládkem. 

 

 

7. Návrh na usnesení:  

 

Jednatel FK Vchynice pan Mgr. Kuřera Jiří přednesl návrh na usnesení: 

 

1. Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu jednatele o stavu a činnosti FK za 

rok 2016. 

2. Valná hromada schvaluje zprávu pokladníka klubu za rok 2016. 

3. Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2016. 

4. Valná hromada se usnáší, že výkonný výbor bude pracovat v podobném složení 

jako v roce 2016 (viz bod 3. Doplňující volba do Výkonného výboru). 

5. Valná hromada ukládá výboru FK pravidelně sledovat výkony mužstev v roce 

2017. 

6. Valná hromada ukládá výboru FK zajistit finanční prostředky pro rok 2017. 

7. Valná hromada ukládá výboru FK získávat nové členy pro klub v roce 2017. 

8. Valná hromada ukládá výboru FK starat se o areál hřiště v roce 2017. 

9. Valná hromada ukládá výboru FK usilovat o dotace pro klub v roce 2017. 

 

Usnesení:  
- Na základě hlasování je schváleno usnesení: 

- Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

 

8. Závěr  
 

Předseda pan Václav Chládek st. poděkoval všem členům FK Vchynice za účast na 

Valné homadě a ukončil VH. 

 

 

Zapsal: Josef Veselý      Podpis: Josef Veselý  v.r.  
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Ověřil: Dunaj Pavel     Podpis: Dunaj Pavel  

 
 

 

Chládek Stanislav st.    Podpis: Chládek Stanislav st. v.r. 

 

 

 

 

 

Ve Vchynicích dne 28. 1. 2017.     předseda FK Vchynice 

  

         Václav Chládek st. 

(razítko a podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Prezenční listina 

 

 


