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Výroční zpráva
FUTsAL KRnvlruÁ z.s.

za rok 2O2L

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2O2L a
končící dnem 31. prosince 202L na zákIadě vyhodnocení činnostl spolku Futsal
Karviná a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady
Futsal Karviná konané dne 26.t0.2022.

Obsah

1) Úvod a historie spolku

2) Obecné informace o spolku

3) Hlavnía vedlejšíčinnost spolku

4) Prezentace

5) Organizační struktura

6) ČIenská základna

7| Činnosti spolku v roce 2021,

8) Zpráva o hospodařeníspolku v roce 2O2L

9) Záméry spolku pro rok 2023

10) Poděkování



Výroční zpráva
Futsal Karviná z.s.

za období - rok 2021

1. Úvod a historie spotku

Počátek spolku Futsa! Karviná vznikl v roce 1995 v Karviné - na zák]adě
předchozí dobrovolné činnosti členů sdružení, kdy za účelem organizování a

řízení Karvinské futsalové ligy bylo založeno občanské sdružení Futsal Karviná,
které bylo registrováno dne 10.09.2003 pod č.j. VSl7.Ll54975l03-R u

Ministerstva vnitra České republiky na základě zákona č. 83lL99O Sb. o
sdružování občanů a bylo mu přiděleno tČ 266401,47. V souladu se zákonem
89/20t2 Sb. Občanský zákoník byla organizace Futsal Karviná o.s. zapsán do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě dne 1. ledna 2OL4.
Dne 29.].0.2015 schválila Valná hromadu změnu názvu Futsalu Karviná o.s. na
Futsal Karviná z.s. a tato změna byla zaslána Krajskému soudu v Ostravě. Dne
27.I0.2Ot6 schválila Valná hromada změnu sídla Futsal Karviná z.s. zadresy
Slovenská 2882, 733 Ot Karviná-Hranice, na adresu Sportovní 89814, 735 06
Karviná-Nové Město a tato změna byla zas!ána Krajskému soudu v Ostravě.

Hlavní posláním spolku je organizování a řízení futsalových a fotbalových
soutěží a pořádání sportovních a společenských akcí a to vše na území města
Karviné.

2. Obecné informace o spolku

Název účetníjednotky:
Síd!o:
lČ:

DlČ:
právníforma:

Spisová značka:

Futsal Karviná z.s.

Sportovní 898/4,735 06 Karviná - Nové Město
266401,47
cZ26640747
spolek
L 6054 vedená u Krajského soudu v Ostravě

3. Hlavní a vedlejší činnost spolku

Futsal Karviná má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovaml. Ve
sledovaném období rea lizova l veškerou h lavn í čin nost orga nizace, zejména :

1) Komplexně pečova! o rozvoj sportu a kolektivních her, zejména sálového
fotbalu - futsalu na území města Karuiné, se snahou dosáhnout co nejvyšší
možné výkonnosti a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné podmínky.



Výroční zpráva
Futsal Karviná z.s.

za období - rok 2021

2) Byl zřizovatelem, pořadatelem a organizátorem soutěžníi nesoutěžnísportovní
Činnosti a to prostřednictvím Karvinské futsalové ligy a Karuinského letního
poháru.

3) Vedl své členy a mládež k pozitivním občanslcým postojům a zásadám, k fair
play a ke zdravému způsobu života.

4) Pečova! a zvyšoval tělesnou a sportovní rnýkonnost členů organizováním tréninků
a soustředěnÍ, uplatňovaných na základě moderních poznatků v tělovýchově a
sportu.

5) Svou činnosti pomáhal rozšiřovat povědomío prospěšnosti sportu zejména
v oblastijeho vlivu na tělesné a duševnízdravíčlověka.

6) UdŽoval užilvaná tělornýchovná a jiná zaiízení a tím vytvářet vlastní materiální
podmínky pro svou spoftovní a společenskou činnost.

7) Spolupracova! s orgány státnísprávy a samosprávy a s ostatními
sportovn ím i organ izacemi i jed notl ivci.

Futsal Karviná v roce 202L neprovozova! žádnou vedlejšíčinnost.

4) Prezentace

Veškeré informace, fotky o spolku a spolkových akcí jsou k dispozici na
internetových stránkách spolku: http://futsalkarvina.czl případně na
face booku : https ://www.fa ce book.co m/grou ps/85428609 1269856/?f ref=ts.

5. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Futsalem Karviná je valná hromada. Valnou hromadu tvoří
členové správní rady a statutárnízástupci členských klubů.

Nejvyšším výkonným orgánem je správní rada. Správní rada je volená valnou
hromadou a má zpravidla pět členů - předsedu, místopředsedu a 3 členy.
Na poslednívalné hromadě, která se konala 27.10.2021, došlo ke změně složení
správní rady spolku a řádně zvolení byli tito členové v následujícím složení:

Hort Petr předseda správnírady,
OrságZdeněk místopředsedasprávnírady,
Osička Daniel člen správnírady,
Sendrei Robert člen správnírady,



Výroční zpráva
Futsal Karviná z.s.

za období - rok 2021

Miškovič Lukáš člen správní rady,

Taktéž došlo ke změně ve složení kontrolní komise spolku a do této komise byli
zvolenítito čIenové v následujícím složení:

Lukosz Petr předseda kontrolní komise,
Dworok David č|en kontro!ní komise,
Závodný Tomáš člen kontro!ní komise.

VŠechny tyto změny jsou řádně zapsány ve spolkovém rejstříku vedeném u
krajského soudu v Ostravě.

6. členská základna

Futsal Karviná evidoval na konci sledovaného období 44 členských k!ubů a 5
členů správní rady. Členské kluby se utvářejí v libovolných formách na základě
potřeb a zájmů jejich členů. O činnosti, hospodaření, způsobu rozhodování,
vnitřnístruktuře a názvu družstva (klubu) rozhoduje shromážděníjeho členů.

7. Činnosti spolku v roce 2O2í-

V roce 2027 byla č!nnost spolku ovlivněna celosvětovou pandemií způsobenou
onemocněním COVID - 19, kdy z nařízení v!ády České republiky a Ministerstva
zdravotnictví byla značně omezena a zakázána možnost shromaždbvání. Na
základě těchto opatřeníse nemohl konat tradiční Karvinský letní pohár a spolku
se podařilo za značně zpřísněných podmínek a při dodržování nařízených
protiepidemiologických opatření zahájit po dlouhém roce čekání 27.ročník
Ka rvlnské futsalové liev 202Il2O22.

1) Karvinská futsalová liga (KFL) s následujícími počty členských klubů:

V měsíci listopad
ligy 2O21,12022.
členských kIubů:

2021 byl opět po roce zahájen
Do jednot!ivých soutěží byIo

16 členských k!ubů,
16 členských klubů,
12 členských klubů,

27. ročník Karvlnské futsalové
řádně přihlášeno ceIkem 44

1.

2.

3.

liga
líga
liga
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2) Karvinský letní pohár 2021" (KLP), byl z důvodu celosvětové pandemie COVID

- 19 zrušen.

8. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2O2í.

Ve sledovaném období měl Futsal Karviná přljmy z dotací a startovného za
účast v soutěžích řízených a organizovaných Futsalem Karviná z.s. Fungování
Spo!ku je tedy závislé na získaných finančních prostředcích. Velice si vážíme
všech našich dárců a sponzorů.
Prostřednictvím dotací, darů a startovného je Futsal Karviná z.s. schopen
dosahovat svých cílů a naplňovat důvodů, kvůli kterým spolek vznik!. V
souvislosti s celosvětovou pandemiízpůsobenou onemocněním COV!D - 19, kdy
z nařízení vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví byla značně
omezena a zakázána možnost shromaždbvání, nebylo možné uskutečnit
všechny plánované soutěže, správní rada spo!ku rozhod!a o vrácení
nevyčerpané dotace Statutárnímu městu Karviná ve výši 200.218,- Kč a taktéž
bylo vrácené startovné těm mužstvům, které si o vráceni startovného za
neuskutečněnou KFL 2020l2o2l písemně požádala. O vrácení startovného
požáda!o sedm mužstev a celkem byla vrácená částka ve výši 38.000,- Kč.

Níže je uvedena finanční rozvaha spolku za rok 2027. Všechny doklady, účty a
výplsy jsou k nahlédnutí a ke kontrole k dispozici.

Příjmy za rok 2021: 1_14.583,91 Kč

Výdaje za rok 2021,: 236.941,26 Kč

viz. příloha č.1_

viz. příloh a č.2

9. Záméry spolku pro rok 2023

V roce 2023 chce spolek Futsal Karviná navázat na svou dlouholetou činnost a
rozšířit opět zájem členů a široké veřejnosti o tyto futsalové soutěže. Dalším
z hlavních cílů bude najít partnery pro podporu spolku a jeho činnosti a zapojit
spolek do dalších dotačních programů pro podporu pohybové aktivity a rozvoj
sportu na územíměsta Karviné.
Futsa! Karviná z.s. hodlá také v roce 2023 nadále organizovat a řídit sportovní
soutěže v rámci spolku a zvyšovat úroveň a prestiž těchto soutěží.
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10. Poděkování

Na tomto místě Futsa! Karviná z.s. děkuje všem, kdo jste se jakýmkoliv
způsobem podíleli na fungování Spolku za dosaženíjeho cí!ů. Zejména děkuje
Statutárnímu městu Karviná za jeho finančnía technickou podporu.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další úspěšnou spolupráci!

V Karviné dne 26.102022

Hort Petr
předseda F tsal karviná

6



pŘí.ltvtv FUTsAL xnnvlruÁ - 2021

Startovné mužstva - KFL 2021 l2022 42 000.00 Kč

Startovné mužstva - LKP 2021 -Kč
Dotace z města Karviná - 2021 49 782,00 Ké

sponzoři - darv 20 000.00 Kč

Compromis 10 000,00 Kč

VONDR MOB|Ll s,r.o. 10 000,00 Kč

Rek!ama -Kč
-Kč

pokutv za čk 2 900,00 Kč

úrokyzgú-čs í,9í Kč

Příloha č.1 kYZza rok2021

cELKEM í14 683.91 Kě



vÝon le FUTsAL KARvtN Á - zozt
Náimv sportovišť 52 400,00 Kč
Hala - MFK Karviná - KFL 32 000,00 Kč
Házenkářská hala - STaRS 20 400,00 Kč
Ostatní pronájmv - Spolkový dům -Kč

Rozhodčí - KFL 40 740.00 Kč
Odměny - KFL pouze rok2021 35 400,00 Kč
Stravné - KFL pouze rok 2021 3 060,00 Kč
Jízdné - KFL pouze rok 2021 2 280,00 Kč

Ceny -Kč
Ceny KFL _Kč

Ceny LKP -Kč
Odměny - mzdy 61 200,00 Kč
Daň z příjmu FO 10 800.00 Kč
Oprava časomíry - SC Kovona 11 277,20 Ké
Tiskárna HP - OFFICEJET 80í3 2 490.00 Kč
Futsalové míče 2í 750,00 Kč
sportovní wbavení - mužstva 16 946,00 Kč
MóLNYcKE 9 769,00 Kč
MEDEHAN - BLUES DEVlLs 4 873,00 Kč
coMPRoMlS - ZENlT 2 304,00 Kč

členské příspěvky - čus 792,00 Kč
Kancelářské potřeby 1 085,00 Kč
Slavnostní zakončení KFL - proqram -Kč
ostatní - občerstveni 729,00 Kč
Hosting-www/poplatek 8 712,00 Kč 9 038,70 Kč
internetové stránky 326,70 Kč
účetnícwí 6 000,00 Kč
Příspěvek na telefon -Kč
Poplatky Česká pošta -Kč
Správní poplatky -Kč
Daň z úroků - účet čS 0,36 Kč
Poptatky za vedení účtu - ČS í 693,00 Kč
cELKEM 236 941,26 Kč

Příloha č.2 kYZza rok2921

V Karviné 26.10.2


