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Zápis ze schůze  
Výboru TJ Klimkovice, z.s. ze dne 10.3.2016 

 

Jednání řídil: Jiří Seidler 
Přítomni:  Radomír Mika, Ludmila Bálková, Milan Glomb, Lukáš Lyčka 
Omluveni: --- 
Hosté:  Rudolf Homola, Stanislav Homola, Jiří Kič, Václav Prašivka st. 

 

 
1. Plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady 

1.1. Vytvářet podmínky pro rozvoj a chod TJ a oddílů, organizovat sportovní činnost v rámci sportovních a 
soutěžních aktivit. 

a) Členské příspěvky – VH TJ Klimkovice stanovila výši členských příspěvků pro aktivní členy starší 18-ti let 
na 500,- Kč ročně a pro aktivní členy mladší 18-ti let a důchodce na 400,- Kč ročně, splatné nejpozději k 
31.12. daného roku za který jsou členské příspěvky hrazeny. Tyto členské příspěvky lze rozdělit na dvě 
splátky s první do poloviny roku. 

b) Aktualizace seznamu členů – v návaznosti na dotace FAČR, MŠMT a další, je nutno provést aktualizaci 
seznamu všech členů spolku, který musí korespondovat se seznamem vedeným v elektronických 
informačních systémech ČUS a FAČR.  

c) IS ČUS – na odkaze https://iscus.cz/ byl spuštěn nový elektronický informační systém ČUS. Data za TJ 
Klimkovice, z.s. byla zaktualizována (seznamy členů, pasporty, výkazy, atd.).  

d) IS FAČR – v rámci tzv. Fotbalové Revoluce byl od léta roku 2015 spuštěn elektronický informační systém 
FAČR. Všichni trenéři a vedoucí mužstev byli v systému zaškoleni. 

1.2. Dále jednat s vedením OTU ČSTV, MěFS Ostrava, FAČR, vedením města Klimkovice a dalšími orgány 
ohledně získání finančních prostředků pro zajištění provozu, oprav a údržby hřiště a svěřených prostor a 
prostranství. 

a) Město Klimkovice – usnesením zastupitelstva města Klimkovice ze dne 2.3.2016 byl TJ Klimkovice, z.s. 
poskytnut dar na činnost spolku v roce 2016 ve výši 383.000,- Kč. 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dne 3.3.2016 byla na www stránkách MŠMT 
vyhodnocena I. část došlých žádostí o dotaci na činnost oddílů v programu VIII. z MŠMT. Z celkového počtu 
3 254 obdržených žádostí bylo v I. kole uznáno a vyplaceno 2042 žádostí. II. část žádostí, mezi kterými je i 
naše žádost, kde byly zjištěny nedostatky u požadovaných dokumentů, bude rozděleno podle závažnosti 
nedostatků. V případě formálních nedostatků, budou žadatelé vyzváni k doplnění a po schválení expertní 
komisí a poradou vedení bude seznam zveřejněn na internetových stránkách MŠMT. 

c) Moravskoslezský kraj – podána žádost o dotaci z titulu volnočasových aktivit mládeže ve výši 55.000,- Kč. 
Tato dotace ještě nebyla vyhodnocena. 

d) FAČR – Na základě rozhodnutí VH FAČR, jež se týká zásad pro rozdělovaní dotací za členské příspěvky 
klubům, bylo rozhodnuto, že kluby v roce 2016 obdrží dotace za členství pouze na aktivní hráče, kteří měli 
účast v soutěži zadané v IS FAČR. Kluby hrající krajské a okresní soutěže obdrží v souhrnu:  
a) podíl finanční dotace ve výši 80%  členských příspěvků vybraných do 28.2.2016 a 
b) podíl z finanční dotace ve výši 25 mil. Kč. 

1.3. Projednávat nejméně dvakrát ročně vývoj hospodaření. 

Zpráva o hospodaření, ve formě Rozboru hospodaření za období leden až prosinec 2015 byla předložena 
panem Milanem Glombem. Tato je k nahlédnutí v Příloze č. 1 tohoto zápisu. 
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1.4. Zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi. 

a) Jímka na podzemní a dešťovou vodu 

Bude řešeno v rámci poslední fáze rekonstrukce sokolovny v roce 2018/2019. 

b) Osvětlení hřiště s UT u ZŠ 

Bylo zahájeno jednání s ředitelkou ZŠ. Možnost čerpat dotaci na tento projekt z Nadace ČEZ – Podpora 
regionu nebo z MŠMT. Jednání budou nadále pokračovat. 

c) Rekonstrukce sokolovny 

V roce 2016 jsou městem Klimkovice schválené investiční prostředky na dvě investiční fáze rekonstrukce 
sokolovny. První, trakt jeviště s vybudováním klubovny, v hodnotě 1 500 000 Kč, by měla započít v červnu 
2016. Druhá, přední – vstupní část sokolovny, v hodnotě 6 000 000 Kč, kde by měly vzniknout 2 šatny a 
sociální zázemí, je podána žádost o dotaci MŠMT, realizace od července do prosince 2016. Poslední fáze 
rekonstrukce sokolovny, která bude obnášet zbylé části sokolovny, je v plánu investic města na rok 2018 
v objemu 15 000 000 Kč. 

d) Spravedlivé rozdělení volných hodin v sále sokolovny 

Proběhlo jednání mezi zástupci města, Sokolu a TJ k rozdělení hodin v sále sokolovny. TJ Klimkovice byly 
přiřazeny tyto hodiny: úterý 15:00 – 21:00 a v měsících leden – březen středa 17:00 – 18:00.  

e) Kapacita tréninkových prostor a trenérů přípravky 

Bohužel, tréninkové prostory pro kategorii přípravky v ZŠ v zimních měsících jsou zcela zaplněny a není 
prostor pro navýšení stávajících 3 hodin týdně. Trenérský tým přípravky byl posílen o jednoho trenéra. 

f) Fotbalový kemp přípravky 

Kemp proběhne v prvním víkendu měsíce července 2016. Je možná kolize s prováděnou rekonstrukcí 
sokolovny. V tom případě by zázemí kempu bylo řešeno ve spolupráci s MOZAIKOU v „modré škole“. Byla 
podána žádost o dotaci na tento kemp u Nadace ČEZ – projekt Pomáhej pohybem (více info na www 
stránkách) a bude podána žádost o finanční příspěvek na město Klimkovice. 

1.5. Účastnit se organizace společenských a sportovních akcí (Den sportu, Pohár lázeňských měst, 
Jarmark atd.) 

a) Fotbalový ples 2016 – dne 27.2.2016 byl našim spolkem uspořádán v sokolovně ples. O ples byl velký 
zájem a již dopředu bylo vyprodáno. Přítomno bylo 200 hostů.  

b) Lázeňský pohár 2016 – 39. ročník Lázeňského poháru proběhne v termínu 30.-31.7.2016 v Železnici. 
Startovné 5.000,- Kč již bylo uhrazeno. Je zabezpečeno / objednáno ubytování pro hráče ve třídě ZŠ a pro 4 
osoby (vedení a řidič) v Mikulovské vinárně. 

c) Fotbalový turnaj přípravky – v sobotu 4.6.2016 uspořádáme na našem hřišti turnaj 6 mužstev mladších 
přípravek. Pozvány jsou týmy Olbramic, Polanky, Velké Polomi, Rychvaldu a Petřkovic. Bude se hrát dle 
pravidel malé kopané na dvou hřištích systémem každý s každým. Byla zaslána žádost na starostu města o 
finanční příspěvek na zakoupení pohárů a medailí s návrhem, že tento první ročník turnaje bude nazván „O 
pohár starosty města Klimkovic“. Propozice turnaje jsou připraveny. 

1.6. Zanést změnu stanov, názvu, statutárního orgánu a kontrolní komise do veřejného rejstříku spolků u 
krajského soudu v Ostravě. 

Dne 5.2.2016 byla Krajským soudem v Ostravě zanesena změna názvu oddílu, stanov, statutárního orgánu a 
kontrolní komise do veřejného rejstříku spolků: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=811754&typ=UPLNY  

Výkonný výbor FAČR dne 23.2.2016 projednal a schválil změnu názvu oddílu na TJ Klimkovice, z.s. Změna 
názvu byla zaevidována v adresáři oddílu FAČR. 
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2. Různé 

2.1. Informace z VH MěFS Ostrava ze dne10.3.2016 

- Byly schváleny nové stanovy Městského Fotbalového svazu Ostrava. 

- Byl představen návrh nového Přestupního řádu, který by měl vstoupit v platnost  od 1.6.2016.  

- Povinností klubů je od 1.1.2016 vést tzv. podvojné účetnictví.  

- Městský Přebor mužů bude mít od soutěžního ročníku 2016/17 maximálně 14 účastníků. 

- V soutěžích Městského Přeboru Ostrava nebude povolen start klubům se škvárovým hřištěm. 

2.2. Zabezpečení fotbalových soutěží v jarní části ročníku 2015/2016  

- Jarní část fotbalové sezony 2015/2016 bude zahájena prvním utkáním mužů v sobotu 19.3.2016. 
Mládežnická mužstva vstoupí do soutěží v sobotu 9.4.2016. 

- Rozpisy všech utkání jarní části soutěže 2015/2016 jsou přílohou tohoto zápisu. Na vybraná venkovní 
utkání je objednána doprava autobusy. 

 

3. Závěr 

Výbor TJ Klimkovice, z.s. na svém zasedání dne 10.3.2016 

3.1. Schvaluje 

- Přidělení finanční částky na činnost pobočných oddílů spolku v roce 2016 takto: 
Oddíl Marathon Team TJ Klimkovice: 20.000,- Kč 
Oddíl ASPV TJ Klimkovice: 10.000,- Kč  

- Zprávu o hospodaření, ve formě Rozboru hospodaření za období leden až prosinec 2015. 

- Objednání autobusové dopravy na vybraná venkovní utkání oddílu kopané dle rozpisu utkání (viz příloha). 

3.2. Ukládá 

- Všem vedoucím oddílů, mužstev a trenérům, zahájit výběr členských příspěvků na rok 2016. 

- Předsedům oddílů provést aktualizaci seznamu členů. 

- Jednateli TJ Klimkovice sjednotit seznamy členů spolku v informačních systémech FAČR a ČUS. 

- Členům Výboru TJ Klimkovice dokončit administraci dosavadních dotací a pokračovat v získávání 
finančních prostředků pro zajištění činnosti spolku a pro organizaci vybraných sportovních akcí. 

- Všem členům TJ Klimkovice, z.s., podílet se na organizaci domácích fotbalových utkání a fotbalového 
turnaje přípravek. 
 

 

Přílohy:  1) Zpráva o hospodaření za rok 2015 

  2) Rozpis mistrovských utkání jaro 2016 

 
 

V Klimkovicích 10.3.2016 
 
 
Zapsal: Lukáš Lyčka, jednatel TJ Klimkovice, z.s. 
 
 
 
Schválil: Jiří Seidler, předseda TJ Klimkovice, z.s.  


