
Fotbalový klub FC VRACOV z.s., Tyršova 1620, 696 42 Vracov 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO KLUBU FC VRACOV z.s. 

 

Datum a místo konání: 6.3.2020 restaurace U Petra v 18.00 hod. 

   Dne 6.3.2020 se konala valná hromada klubu  FC Vracov z.s., kterou zahájil 

předseda klubu Bronislav Chovanec uvítáním všech přítomných a na úvod 

všechny seznámil s navrženým programem valné hromady. 

 

Program valné hromady: 

1.   Přivítání a seznámení s programem 

2.   Volba předsedajícího, zapisovatele, mandátové komise a návrhové 

komise 

3.   Zpráva mandátové komise 

4.  Zpráva o činnosti za rok 2019 

5.  Kontrola usnesení z minulé valné hromady 

6.  Zpráva o hospodaření v roce2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020 

7.  Doplňující volby do výkonného výboru 

8.  Zvýšení členských příspěvků 

9.  Rozšíření spolupráce ve sdružení FKM MORAVA o klub TJ Slovan Bzenec 

z.s 

10.  Zpráva kontrolní komise 

11.  Návrh usnesení 

12.  Diskuse 

13.  Schválení usnesení 

14.  Závěr 

Přítomní schválili program navržený předsedou klubu. 

Hlasování: PRO: 19,PROTI: 0,ZDRŽELI SE: 0 

   Po přivítání a seznámení všech přítomných s programem valné hromady 

byla zahájena volba předsedajícího, mandátové komise a návrhové 

komise. Do těchto funkcí byli navrženi: 



 

Předsedající                   Mezihorák Petr 

Zapisovatel                    Kudlík Jiří ml. 

Mandátová komise      Ing.Zmeškal Miroslav, Merkl Pavel 

Návrhová komise         Mívalt Miroslav, Kudlík Jiří st. 

Ověřovatel zápisu        Ing.Loprais Pavel 

 

Přítomní schválili výše uvedeného předsedajícího, zapisovatele a členy 

komisí 

Hlasování: PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

   Po volbě předsedajícího, zapisovatele a komisí byla třetím bodem 

programu zpráva mandátové komise, kterou nám přednesl Ing. Miroslav 

Zmeškal. Valné hromady se zúčastnilo 19 členů starších 18-ti let tudíž 

s hlasem rozhodujícím a byli zde přítomni 2 hosté. Dále konstatoval, že se 

jedná o 38,8% z celkového počtu 53 členů s právem rozhodujícím. Celkový 

počet včetně mladších 18-ti let je 120 členů. 

 

   Protože tímto nebyl splněn bod č.2.3 z kapitoly III platných stanov, kdy 

valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny 

členů s hlasem rozhodujícím, vstoupila v platnost další podmínka a to, že 

pokud do čtvrt hodiny po zahájení není přítomna nadpoloviční většina 

členů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu 

přítomných. 

 

   Valná hromada byla tedy na 15 minut přerušena a pokračovala od 18:15 

hod. 

 

   Čtvrtým bodem programu byla zpráva o činnosti za rok 2019, kterou 

přednesl Ing. Pavel Loprais a je přílohou k tomuto zápisu. 

 

   Dalším (pátým) bodem byla kontrola usnesení z minulé valné hromady, 

kterou přednesl Mgr. Bronislav Chovanec. Konstatoval, že všechny úkoly 

uložené na minulé valné hromadě byli v rámci možnosti splněny. Bod, 

který byl splněn jen částečně se týkal spolupráce oddílů FC Vracov a TJ 



Sokol Vlkoš v rámci sdružení FKM MORAVA. Nepodařilo se zvýšit počet 

dětské základny a navýšit dostatečně počet trenérů, což ale je potřeba 

zabezpečit především ze strany Vlkoše. 

 

   Šestým bodem programu byla zpráva o hospodaření v roce 2019 a návrh 

rozpočtu pro rok 2020, kterou přednesl Ing. Ladislav Šmýd. 

Zprávy jsou přílohou k tomuto zápisu. 

 

   Sedmým bodem valné hromady byla doplňující volba do výkonného 

výboru. Důvodem bylo rozšíření o člena výboru, který je zástupcem firmy, 

která se rozhodla sponzorovat a zapojit se do rozvoje sportu ve Vracově a 

vybrali si náš sportovní klub FC Vracov z.s. Podmínkou sponzora však bylo, 

aby měla jednoho zástupce jako člena výkonného výboru. Jelikož však 

musí být lichý počet členů navrhli jsme výkonný výbor rozšířit o dva členy 

na celkový počet patnácti členů. Do výboru byli navrženi Roman Hrabec, 

trenér mládežnických mužstev a jako zástupce sponzorské firmy Ing. Petr 

Jandásek. Po tomto návrhu dal předsedající Petr Mezihorák hlasovat. 

Rozšíření o nové členy výkonného výboru bylo jednohlasně přijato a 

výkonný výbor bude nyní pracovat v patnáctičlenném složení. 

 

Hlasování: PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

   Dalším bodem nutným k projednání bylo navýšení členských příspěvků. 

Jelikož náš oddíl již delší dobu nezvedal výši členských příspěvků a 

z důvodu všeobecného zdražovaní veškerých věcí, které jsou k chodu 

fotbalového klubu potřeba, je i nedílnou součástí příjmu výběr členských 

příspěvků. Rozhodli jsme se tak také z důvodu toho, že naše částky pro 

příspěvek klubu jsou široko daleko nejnižší, kde některé kluby vybírají 

příspěvky několikanásobně vyšší, než máme my. Nechtěli jsme však nějak 

radikálně zvyšovat členské příspěvky, aby to náhodou neohrozilo některé 

rodinné rozpočty hlavně z řad rodičů našich dětí, a ti pak uvažovali o 

ukončení jejich činnosti. Rozhodli jsme se navrhnout navýšení členských 

příspěvků takto: 

- Členové starší 18-ti let                                  800Kč/rok 

- Členové mladší 18-ti let                                600Kč/rok 



- Každý druhý sourozenec mladší 18-ti let   300Kč/rok 

- Neaktivní členové a důchodci                      400Kč/rok 

 

Aby však navýšení členských příspěvků neohrozilo chod domácností některých 

rodičů, rozhodli jsme se dát možnost zaplacení členských příspěvků ve dvou 

splátkách, které však musí být nejpozději do konce každého roku uhrazeny. Po 

tomto návrhu dal pan Petr Mezihorák, jako předsedající, hlasovat o přijetí 

navýšení členských příspěvků. Toto bylo jednohlasně přijato. 

 

Hlasování : PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

   Devátým bodem bylo rozšíření spolupráce sdružení FKM Morava o klub TJ 

Slovan Bzenec z.s. Bohužel fotbalová situace hlavně v mládežnickém ale i 

dospělém fotbale není dobrá. Všechny kluby hlavně v menších městech a 

vesnicích se potýkají s nedostatkem hráčů ve všech kategoriích. Proto bude 

v brzké době asi nevyhnutelné spojovaní a sdružovaní klubů. Někde už proběhlo, 

někde se připravuje tak, aby kluby vůbec naplnily a udržely všechny kategorie a 

fotbal mohly vůbec hrát. My jsme byli osloveni sousedním klubem ze Bzence. 

Bzenec je město zhruba stejně velké jako Vracov a má podobný počet dětí jako 

my. Částečně se také potýká s podobnými problémy jako my, což jsou 

samozřejmě v první řadě nedostatek trenérů a samozřejmě počty dětí 

v jednotlivých kategoriích. Proto jsme se na jednání Výkonného výboru rozhodli 

pro jednání o rozšíření spolupráce klubu FKM Morava s klubem TJ Slovan Bzenec. 

Prozatím by se spolupráce týkala mládeže, avšak další spolupráce týkající se 

dorostu a mužů bude samozřejmě předmětem dalších jednání. Sdružené týmy 

však mohou být jen dva, což by znamenalo, že členové třetího klubu (Sokol Vlkoš) 

by museli být přeregistrováni a na nějakou dohodu spolupracovat v tomto 

novém sdružení klubů. 

 

   Desátým bodem měla být zpráva kontrolní komise. Tento bod však nemohl být 

splněn z důvodu neuzavřeného účetnictví. Tímto se výkonný výbor klubu FC 



VRACOV zavazuje zveřejnit zprávu kontrolní komise do 30.4.2020 na webových 

stránkách klubu FC VRACOV. 

 

   Jedenáctým bodem valné hromady byl návrh usnesení, kterou přednesl za 

návrhovou komisi Jiří Kudlík st.  

Valná hromada bere na vědomí: 

- zprávu o činnosti klubu za rok 2019 (výroční zpráva) 

- zprávu o kontrole usnesení z minulé valné hromady 

- zprávu o hospodaření v roce 2019 

 

Schvaluje: 

- doplňující volbu do výkonného výboru – Ing.Jandásek Petr, Hrabec 

Roman 

- návrh rozpočtu na rok 2020 

- návrh výkonného výboru na zvýšení členských příspěvků od roku 2021 

a to následovně: 

člen starší 18-ti let: 800Kč/rok 

člen mladší 18-ti let včetně: 600Kč/rok 

druhý a další sourozenec v kategorii do 18-ti let včetně: 300Kč/rok 

důchodci a ostatní (neaktivní členové): 400Kč/rok 

platba členských příspěvků je možná ve dvou splátkách v průběhu 

roku 

 

Ukládá výkonnému výboru: 

- zajistit chod klubu na další období 

- pokračovat ve spolupráci s MěÚ Vracov a VPS Vracov 

- pokračovat a zlepšovat systém práce s mládeží v rámci sdružení FKM 

MORAVA včetně získávání nových trenérů a organizačních pracovníků 

- rozšířit spolupráci sdružení FKM MORAVA o fotbalový klub TJ Slovan 

Bzenec z.s. v kategoriích přípravek a žáků 

- zajistit řádný výběr členských příspěvků 



- uspořádat 9.ples sportovců společně s TJ Sokol Vracov a TK Vracov dne 

23.1.2021 

- zveřejnit zprávu kontrolní komise do 30.4.2020 na internetových 

stránkách klubu (www.fcvracov.cz) 

- uspořádat tradiční pouliční turnaj dospělých a 4.ročník dětského 

turnaje společně 13.6.2020 

  

   Po přednesení návrhu usnesení panem Jiřím Kudlíkem st. otevřel předsedající 

pan Petr Mezihorák diskusi. Letošní diskuse byla spíše informativního 

charakteru, kde si jako první vzal slovo pan Ing.Pavel Loprais. Ten se na podzim 

roku 2019 zúčastnil shromáždění v Brně, které pořádala agentura NSA (Národní 

sportovní agentura), která se zaobírala různými dotačními programy.  

Obeznámil nás mimo jiné např. o dotacích nazvaných Akce Kabina, kde je 

možnost získání až 500 000 Kč, které jsou garantovány pro všechny kluby, které 

se přihlásí. Bohužel však pro nás se to našeho klubu netýká, jelikož zde můžou 

žádat pouze obce do 3000 obyvatel. To jen ve zkratce. Poté si vzal slovo pan 

Petr Mezihorák a informoval nás o dalších plánovaných akcích a činnostech 

týkajících se našeho klubu. Jako první nám osvětlil situaci kolem nově 

budovaných závlah na tréninkovém hřišti, které se budou dělat ne jaře roku 

2020 s tím, že se pokoušel zjistit i cenové relace pro nové osvětlení 

tréninkového hřiště, které je už zastaralé a bylo by potřeba vyměnit. Bohužel 

cena nového osvětlení je natolik vysoká, že by pro nás bylo nyní hodně velkou 

finanční zátěží, proto se zatím toto provádět nebude. Při tomto vzpomněl také 

projekt na opravu kabin, který je již hotový a probíhají další jednání týkající se 

realizace tohoto projektu. Další informace se týkala využití kluziště, které je 

také součástí městského stadionu, které bohužel nejde využívat i v létě 

z bezpečnostních důvodů, ale informoval nás, že možná dojde k úpravě 

mantinelů, které by měly být upevněny na pevno a byla by zde poté možnost 

využívání i v letních měsících. Dále pak navázal na kácení topolů, které se nyní 

provádí na městském stadionu. Byla nám osvětlena situace, kdy se musí kácení 

provádět ve dvou etapách. Po prvním kácení musí být nejprve provedena 

náhradní výsadba a pak teprve může být provedena druhá etapa kácení. 

Poslední informace se týkala 9- tého Plesu sportovců který se bude konat 

23.1.2021. Jelikož by to měl být ples sportovců, tudíž by se na něm měly podílet 

http://www.fcvracov.cz/


rovným dílem všechny sportovní oddíly od naplánování po organizování a 

zabezpečení celého plesu. Proto jsme se rozhodli udělat setkání všech oddílů, 

které by se měly podílet na organizování této akce a probrat důrazně jejich 

přístup k této akci, protože většina práce na posledním plese zůstala pouze na 

oddílu FC Vracov. Spolupráce s dalšími oddíly hodně vázne a je to celkem nefér 

vůči organizátorům, kteří se snaží náš ples sportovců zabezpečit v co nejvyšší 

kvalitě ke spokojenosti všech účastníků plesu. Toto se nám zatím daří splňovat 

velmi dobře a těší nás, že Ples sportovců získal na oblibě a je jedním 

z nejnavštěvovanějších plesů ve Vracově. 

 

   Jelikož nikdo další neměl již žádný příspěvek do diskuse, ukončil předsedající 

pan Petr Mezihorák diskusi a přešel tím k dalšímu bodu valné hromady kterým 

bylo schválení usnesení, které opět přednesl Kudlík Jiří st. Jelikož z diskuse 

nevyplynul další podnět nutný k zanesení  do usnesení, bylo přistoupeno ke 

schválení usnesení. Valná hromada návrh usnesení jednohlasně schválila. 

Usnesení je přiloženo k tomuto zápisu. 

 

   Závěrem valné hromady poděkoval předsedající pan Petr Mezihorák všem 

přítomným členům i hostům za účast a se všemi se rozloučil. 

 

 

Zapsal: Kudlík Jiří ml.                           Ověřovatel zápisu: Ing. Pavel Loprais 

  

 

 

 

 


