Výroční zpráva o činnosti za rok 2015
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I.

Organizační část

I.1

Základní údaje o klubu

Název:

Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl kopané

Sídlo:

Antonína Dvořáka 1214
768 24 Hulín, Česká republika

Identifikační číslo:

479 353 75

Číslo bankovního spojení:

148 214 5329 / 0800
Účet je vedený u České spořitelny, a. s.

Právní forma:

pobočný spolek
zakladatel (hlavní spolek):
Sportovní klub Spartak Hulín, z. s.
Javorová 439, Hulín
IČ: 181 885 41

Klub je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka č. 19224
Klub provozuje webovou prezentaci dostupnou na adrese http://www.spartakhulin.com/.

3

I.2

Organizační struktura klubu

Struktura klubu vychází ze stanov hlavního spolku, jímž je Sportovní klub Spartak Hulín, z. s.
Oddíl kopané je totiž jedním z oddílů hlavního spolku a má postavení a právní formu pobočného
spolku.
Na činnost oddílu kopané se tak podle článků V.1 bod 1 a V.2. bod 5 Stanov Sportovního
klubu Spartak Hulín, z . s. (dále jen „Stanovy“) vztahují přiměřeně obecná pravidla činnosti hlavního
spolku (zejména otázky vedení členské základny) a speciální pravidla pro činnost oddílu (zejména
struktura orgánů).
Nejvyšším orgánem oddílu kopané je valná hromada, která rozhoduje o zásadních
záležitostech fungování a existence oddílu (článek V.1 bod 5 Stanov).
Běžné záležitosti spojené s činností oddílu je dle článku V.1. bod 6 Stanov oprávněn řešit a
vyřídit sámostatně předseda oddílu. Ten je také současně statutárním orgánem celého klubu.
Z důvodu zastupitelnosti s předsedou oddílu je rozhodnutí a vyřízení uvedených záležitostí svěřeno
Stanovami rovněž sekretáři, jehož pravomoc je odvozena od pravomoci předsedy (V.1. bod 7
Stanov).
Podle článku V.1 bod 8 Stanov je poradním orgánem předsedy oddílu výkonný výbor, jehož
členy jsou sekretář i předseda oddílu. Závěry výkonného výboru proto významně ovlivňují rozhodnutí
předsedy oddílu a potažmo sekretáře. Počet členů, náplň a rozdělení funkcí členů výkonného výboru
stanovuje valná hromada.

Schéma organizační struktury klubu

Dne 27. 5. 2015 se v prostorách restaurace ve Sportovním areálu města Hulín uskutečnila
valná hromada klubu. Přítomní členové klubu na ní oproti Stanovám zvýšili počet členů výkonného
výboru na 5. Od tohoto dne jsou členy výkonného výboru klubu:
Josef Pěnčík, Jaromír Klepš, Tomáš Naď, Vítězslav Vlček, František Šimorda.
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Výkonný výbor na následném zasedání schválil následující rozdělení funkcí:

Josef Pěnčík – předseda oddílu
Jaromír Klepš – sekretář
Tomáš Naď – člen výkonného výboru /zaměření na mládež/
Vítězslav Vlček – člen výkonného výboru
František Šimorda – člen výkonného výboru

Údaje o klubu byly následně zapsány do spolkového rejstříku s účinností k 1. 7. 2015.
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I.3

Činnost v roce 2015

I.3.1

Obecně k činnosti klubu

Oddíl kopané organizuje svoji činnost v souladu se svým hlavním účelem, jímž je provozování
sportu a tělovýchovy, podpora, rozvoj a praktické organizování sportovního vyžití členů
i neorganizované veřejnosti. Hlavním a jediným sportem, který klub provozuje je kopaná. Klub
provozuje webovou prezentaci na adrese http://www.spartakhulin.com/, na níž veřejnost pravidelně
informuje o své činnosti.
Pod hlavičkou klubu se v roce 2015 (tj. v soutěžních ročnících 2014/2015 a 2015/2016)
účastnilo zápasů v rámci různých soutěží Fotbalové asociace České republiky celkem šest týmů.
Jednalo se o týmy:







muži
dorost (18 let a méně)
starší žáci (15 let a méně)
mladší žáci (13 let a méně)
starší přípravka (11 let a méně)
mladší přípravka (9 let a méně)

Mimo starty v organizovaných soutěžích se činnosti účastní též družstvo fotbalové školičky
určené pro děti předškolního věku.
Členská základna (totožná s elektronickou evidencí členství Fotbalové asociace České
republiky) v roce 2015 vzrostla až na počet 152 členů. Klub počínaje podzimem 2015 zavedl
povinnost platit členské příspěvky ve výši 100 Kč měsíčně. Roční úhrn příspěvků lze zaplatit ve dvou
splátkách – do konce října a dubna kalendářního roku. Množství vybraných prostředku za část roku
2015 činilo 25.800 Kč.
Činnost klubu po technické stránce (příprava a údržba hřišť, šaten, uskladnění výstroje
a výzbroje, dodávky energií a služeb) zabezpečuje Město Hulín prostřednictvím svých příspěvkových
organizací. Dopravní služby poskytuje klubu společnost Magicbus, s. r. o.
Ekonomickými zdroji činnosti klubu jsou sponzorské dary, dotace od veřejnoprávních
korporací a členské příspěvky od členů klubu. Nejvýznamnějšími partnery v tomto smyslu jsou:
-

I.3.2

společnosti Rovina Group, a.s., Rovina, a. s., Ortika a. s., Magneton, a.s
Město Hulín, Zlínský kraj

Informace o činnosti týmu mužů

Tým mužů se od sezóny 2010/2011 pravidelně účastní soutěže Moravskoslezské fotbalové
ligy, která sdružuje nejlepší týmy z celé Moravy. Soutěž je z hlediska systému soutěží Fotbalové
asociace České republiky třetí nejvyšší soutěží.
V sezóně 2014/2015 i 2015/2016 vede tým trenér Jindřich Lehkoživ. V ročníku 2014/2015
tým skončil na 7. místě tabulky se ziskem 45 bodů. Vedení klubu je s celkovým umístěním mužstva po
konci soutěže spokojeno. Po polovině soutěže 2015/2016 uhrál tým 22 bodů a drží se v polovině
tabulky. Pro zbytek soutěžního ročníku je cílem v prvé řadě zisk dostatečného množství bodů pro
udržení soutěže a dále co nejlepší umístění v tabulce.
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I.3.3

Informace o týmech mládeže

Tým dorostu v sezóně 2014/2015 vedl trenér Michal Dunda společně s Tomášem Naděm.
Družstvo se účastnilo krajského přeboru Zlínského krajského fotbalového svazu. Na konci sezóny
obsadilo celkově 13. místo se ziskem 23 bodů. Jednalo se o totožný bodový zisk jako u týmu FC
Malenovice, který skončil na nesestupovém 12. místě. O celkovém pořadí rozhodly vzájemné zápasy,
které vyzněly ve prospěch tým Malenovic. Tým tak sestoupil o soutěž níže.
V sezóně 2015/2016 se dorost pod vedením trenéra Michala Dundy a Tomáše Nadě účastní
krajské soutěže skupiny A Zlínského krajského fotbalového svazu. Cílem týmu je získat co nejvíce
bodů a případně se pokusit postoupit do vyšší soutěže.
Žákovské týmy se v sezóně 2014/2015 účastnily krajské soutěže skupiny A Zlínského
krajského fotbalového svazu. V jarní části soutěže tým starších žáků vedli Tomáš Naď a Michal Dunda
a tým mladších žáků Richard Olle. Starší tým žáků skončil na 7. místě se ziskem 35 bodů, mladší tým
na 8. místě. V podzimní části sezóny 2015/2016 vede tým starších žáků Tomáš Naď a Stanislav
Mrhálek, tým mladších žáků vede Richard Olle. Cílem těchto týmů je postupná výchova a příprava
hráčů pro vyšší věkové kategorie.
Týmy starší a mladší přípravky se účastní soutěží Okresního fotbalového svazu
Kroměřížska. Tým vedou Miroslav Nedbal a Emil Němec (starší), mladší vede Richard Vyvlečka.
Výsledky těchto kategorií se neevidují, cílem těchto týmů je příprava hráčů pro vyšší věkové kategorie.
Tým fotbalové školičky se neúčastní žádné fotbalové soutěže. Jeho smyslem je postupné
vzbuzení zájmu dětí o fotbal, osvojení si nejzákladnějších návyků a dovedností a příprava dětí pro
starší kategorie. Tým vede Josef Pěnčík a Miroslav Nedbal.

7

II.

Finanční část

Údaje o finanční části jsou převzaty v autentické podobě z oficiálních podkladů určených pro
orgány daňové správy.

II.1

Rozvaha
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II.2

Výkaz zisku a ztráty
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II. 3

Přehled o příjmech a výdajích
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II.4

Přehled o majetku a závazcích
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III.

Závěr

Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl kopané děkuje svým partnerům, členům a rodičům
za podporu, bez níž by naše činnost v roce 2015 nebyla možná. Pro rok 2016 je našim cílem
minimálně udržet a podle možností i posílit stávající pozice a věnovat se dalšímu rozvoji podmínek
činnosti.

V Hulíně dne 30. 3. 2016

Jaromír Klepš
sekretář

Josef Pěnčík
předseda oddílu
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