
Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov 

 

Zápis z členské schůze fotbalového oddílu FC ELSEREMO Brumov, konané dne 23.1.2015 

v 18:00 hodin v restauraci Na hřišti v Brumově-Bylnici 

 

1. Zahájení  

Členskou schůzi zahájil statutární zástupce Ladislav Vilímek, který pověřil orgány členské schůze : 
 
Předsedající členské schůze :            Vilímek Ladislav  , Hrbáč 1152, Brumov-Bylnice 
Zapisovatelka :                                     Škrabalová Adriana, Újezd 242 
Ověřovatel zápisu :                             Šerý Jaroslav, Amálie Kutinové 675, Brumov-Bylnice 

 

Mandátová komise : 
Předseda - Beňo Miroslav, Družba 1205, Brumov-Bylnice 
Člen – Ovesná Anna, Hrbáč 1158, Brumov-Bylnice 
Člen - Pecha Ivan, Družba 1214, Brumov-Bylnice 
 

2. Zpráva mandátové komise 
 
Zprávu mandátové komise předložil její předseda Miroslav Beňo. Z celkového počtu 462 řádných 
členů bylo přítomno 41, což je 9 %. Konstatoval, že členská schůze není  usnášeníschopná.  
Dále předseda mandátové komise citoval Stanovy FC,  kapitolu III,  bod 4,  odstavec 2:  „V případě, že 
půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada 
usnášeníschopná v počtu přítomných “ a v 18:30 hodin prohlásil valnou hromadu dle Stanov FC za 
usnášeníschopnou. 
 

3. Úvodní slovo předsedajícího členské schůze Ladislava Vilímka 
 
Předsedající ČS ve stručnosti seznámil přítomné s programem ČS, jednacím, volebním řádem a 
návrhem nových Stanov FC, které všichni přítomní obdrželi při vstupu a podpisu prezenční listiny. 
 

4. Návrh  programu ČS, jednacího a volebního řádu – hlasování 
 
Předsedající  ČS navrhl doplnění programu o dva nové body. 
Bod č.6 – Majetkové vypořádání podílu v rámci FC ELSEREMO s.r.o. 
Bod č.7 – Zřízení organizační složky pro mládež 
 
pro – 41 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 
Program a jednací řád byl řádně schválen v navrhované podobě vč. nově navržených bodů 
 
 
 
 
 



5. Návrh na změnu stanov – hlasování  
 
Předsedající ČS vysvětlil předkládané změny stanov spojené zejména s novým Občanským zákoníkem 
a předložil k hlasování nové znění stanov a zároveň vyzval členy k předložení připomínek. Mgr.Libor 
Kubiš upozornil na chyby v čl.8, bod 8 předkládaného návrhu stanov, kde byly chybně uvedeny 
neplatné termíny “valná hromada“ na místo “členská schůze“. Zároveň navrhl změnu čl.8, bod.6 
týkající se termínu svolání výkonného výboru na místo jednou za půl roku na jednou za měsíc. 
Následně přednesl svůj návrh pan Václav Bližňák, který navrhl lhůtu nejméně jednou za čtvrt roku 
s ohledem na pracovní vytížení členů VV. Vzápětí Mgr.Libor Kubiš svůj návrh stáhl. 
 
Usneseni 
Členská schůze schvaluje nové stanovy spolku FC Elseremo Brumov v předloženém znění včetně 
změny čl.8, bod 6, který nově zní “Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 
jednou za čtvrt roku“. Zároveň termín valná hromada v čl. 8, bod 8 se nahrazuje termínem členská 
schůze. Schválené stanovy jsou nedílnou součástí zápisu.  
 

pro – 41 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 
 

6. Majetkové vypořádání podílu v rámci FC ELSEREMO s.r.o. 

Předsedající ČS předložil návrh na majetkové vypořádání podílu, který vlastní spolek v obchodní 
společnosti FC ELSEREMO s.r.o. sestávající z následujících kroků: 

1. FC Elseremo s.r.o. daruje spolku budovu tribuny a pokladny dle navrhované darovací 
smlouvy  

- budovy č.p. 1177, stavba občanského vybavení, na pozemku p.č. 301/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, 
- budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku p.č.302/11, zastavěná plocha 
a nádvoří,  
- budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku p.č.302/12, zastavěná plocha 
a nádvoří, 
- budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku p.č.302/10, zastavěná plocha 
a nádvoří, 
- budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku p.č.302/6, zastavěná plocha 
a nádvoří, 
 
zapsaných na listu vlastnictví 2449 pro katastrální území Brumov 

2. Spolek prodá za symbolickou cenu svůj podíl v FC Elseremo s.r.o. P. Kozubíkovi 

3. Spolek prodá P. Kozubíkovi pozemek p.č.300 zapsaném na LV 2618 pod budovou restaurace  
a cena se zaplatí započtením pohledávky z půjčky 40 000 € poskytnuté P.Kozubíkem spolku 

4. Zbytek pohledávky z půjčky po zápočtu kupní ceny se poskytne jako dar P. Kozubíka spolku 

5. Spolek souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene pro P. Kozubíka na příjezdovou 
cestu k restauraci a pozemky v okolí budovy restaurace ( zahrádka, vstup do objektu) 

6. Spolek bude mít předkupní právo na budovu restaurace 

Předsedající ČS podrobně vysvětlil všechny kroky výše uvedené transakce. Zároveň 
upozornil, že její schválení je nezbytnou podmínkou pro využití možnosti čerpání různých 
typů dotací, ať již investičního či provozního charakteru, protože jejich poskytnutí je 
vázáno na vlastnictví provozovaného nemovitého majetku spolkem. 



Usnesení 

Členská schůze schvaluje majetkové vypořádání svého podílu v rámci FC ELSEREMO s.r.o. 
v předloženém znění. 

pro – 42 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 

 

7. Zřízení organizační složky 

Předsedající ČS předložil a vysvětlil návrh na zřízení organizační složky v rámci FC ELSEREMO z.s. 

Jedná se o zřízení organizační složky, která by zastřešovala činnost mládežnických oddílů v rámci 

klubu, a která by měla samostatný rozpočet a řídicí strukturu.  

Usnesení 

Členská schůze schvaluje zřízení organizační složky zastřešující činnost mládežnických oddílů 

pro – 42 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 
 

8. Volba volební komise a návrhové komise   

Volební  komise : 
Předseda – Mgr. Kubiš Libor 
Člen – Ovesný Ladislav 
Člen – Novák Josef 
 
pro – 41 členů                              
proti – 1  
zdržel se  - 0 
Volební komise byla zvolena v navrhovaném složení. 
  
Návrhová komise : 
Předseda – Opat Marian 
Člen – Ing. Vrána Jiří  
Člen – Dorňák Stanislav ml. 
 
pro – 41 členů                              
proti – 1  
zdržel se  - 0 
Návrhová komise byla zvolena v navrhovaném složení. 
 

9. Zpráva o činnosti klubu 
 
Zprávu o činnosti klubu přednesli Ladislav Vilímek – ekonomickou část a Ivan Pecha – sportovní část. 

V ekonomické části prezentace bylo předloženo hospodaření spolku vč. struktury jednotlivých příjmů 

a nákladů. Zároveň byla shrnuta činnost čtyřletého funkčního období odstupujícího VV včetně 

vyjmenování úkolů, které se povedlo naplnit jako i těch, které se nepovedlo zrealizovat. 



Sportovní část zprávy o činnosti klubu podrobně představila úspěchy všech týmů klubu stejně tak, 

jako informace o jejich personálním obsazení jak hráčském, tak i trenérském. 

Usnesení 

Členská schůze schvaluje obě zprávy o činnosti klubu v předloženém znění. Obě zprávy jsou 
nedílnou součástí zápisu. 

pro – 42 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 
 
 

10. Diskuse 
 
Předsedající ČS zahájil diskusi: 
Mgr.Libor Kubiš apeloval ve svém vystoupení na dodržování stanov ve smyslu pravidelného konání 
členské schůze jednou ročně.  
Petr Juřica vznesl dotaz na sportovní cíle A týmu v jarní sezóně. 
Ing.Oldřich Kubiš ve svém vystoupení poukazoval na nutnost zřízení pevné organizační struktury 
klubu. 
 

11. Přestávka na občerstvení 
 

12. Odvolání stávajícího výkonného výboru 
 
Předsedající členské schůze Ladislav Vilímek poděkoval dosavadnímu VV za odvedenou práci.  
Předseda volební komise Mgr. Kubiš Libor zahájil hlasování o odvolání stávajícího výkonného výboru. 
 
Usnesení 
Členská schůze odvolává stávající výkonný výbor klubu 
pro – 41 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 
 

13. Volba členů nového výkonného výboru 

Byl přednesen návrh předsedajícího na nové členy výkonného výboru na funkční období 2015-2018 

(abecední pořadí): 

Dorňák Stanislav, nar. 1.11.1976, Pilařská 475, Brumov-Bylnice 
Pecha Ivan, nar. 25.11.1973, Říky 1329, Brumov-Bylnice 
Šerý Jaroslav, Ing. 12.11.1978, Amálie Kutinové 675, Brumov-Bylnice 
Vaněk Miroslav, nar., 11.5.1958, Vlárská 332, Brumov-Bylnice  
Vilímek Ladislav, Ing. , nar.15.6.1972, Hrbáč 1152, Brumov-Bylnice 
 
 
Usnesení 
Členská schůze schvaluje nově zvolený výkonný výbor v navrhovaném složení 
 
pro – 40 členů                              
proti – 1  
zdržel se  - 0 



 
14. Návrh usnesení valné hromady 

Předseda návrhové komise p.Marian Opat  předložil návrh závěrečného usnesení členské schůze a 

požádal předsedu volební komise o provedení hlasování .  

pro – 41 členů                              
proti – 0  
zdržel se  - 0 
 

Usnesení 

Členská schůze schvaluje závěrečné usnesení předloženém znění. 

Jednotlivá usnesení jsou součástí projednávaných bodů zápisu. 

 

15. Závěrečné slovo předsedajícího ČS Ladislava Vilímka 

Poděkoval všem přítomným za účast a organizačnímu výboru za zdárný průběh ČS. 

 

V Brumově-Bylnici 23.1.2015 

 

Zapisovatelka : Škrabalová Adriana                      ……………………………………………….. 

 

Ověřovatel zápisu : Ing. Šerý Jaroslav                   ………………………………………………… 

 


