
Z Á P I S 	   O 	   P RŮB ĚHU 	   A 	   U SN E S EN Í 	  

Valné	  hromady	  sportovního	  klubu	  S.K.	  Břežany	  II	  konané	  dne	  21.	  3.	  2015	  

1) VH	  schválila	  navržený	  program	  jednání	  VH.	  
2) VH	  zvolila	  komisi	  pro	  usnesení	  ve	  složení:	  Miroslav	  Šmejkal,	  Jaroslav	  Kramer	  
3) Předseda	  klubu	  S.	  Navrátil	  přednesl	  zprávu	  o	  činnosti	  S.K.	  za	  rok	  2014,	  kde	  

 shrnul	  činnost	  klubu,	  výkonného	  výboru	  a	  působení	  družstev	  v	  soutěžích	  
 zhodnotil	  průběh	  slavnosti	  a	  investice	  do	  	  údržby	  sportovního	  areálu	  
 kladně	  hodnotil	  spolupráci	  se	  zástupci	  obce	  při	  řešení	  legalizace	  staveb	  
 poděkoval	  obci	  a	  sponzorům	  klubu	  za	  finanční	  a	  materiální	  podporu	  klubu	  

4) Pokladník	  klubu	  K.	  Karban	  přednesl	  zprávu	  o	  hospodaření	  	  a	  rozpočet	  na	  rok	  2015	  
 Výsledky	  hospodaření	  viz.	  Příloha	  č.	  1	  výkaz	  příjmů	  a	  výdajů	  SK	  	  
 Rozpočet	  na	  rok	  2015	  viz.	  Příloha	  č.	  2	  

5) Člen	  kontrolní	  a	  revizní	  komise	  L.	  Fránek	  přednesl	  zprávu	  komise	  
 Komise	  neshledala	  závady	  ani	  v	  inventuře,	  ani	  ve	  vedení	  daňové	  evidence	  
 Komise	  upozorňuje	  na	  havarijní	  stav	  tribuny	  a	  doporučuje	  dodělání	  fasády	  na	  kabinách	  

6) Dodatečná	  volby	  kontrolní	  a	  revizní	  komise	  	  
 Zdůvodnění	  –	  Pavel	  Mišák	  rezignoval	  
 Návrh	  komise	  Ondřej	  Hlavatý,	  Václav	  Kratochvíl	  byl	  VH	  přijat	  

7) vyjádření	  VH	  ke	  změně	  názvu	  SK	  
 v	  souladu	  s	  novým	  občanským	  zákoníkem	  dochází	  i	  ke	  změnám	  ve	  stanovách	  a	  názvech	  

klubů.	  Bývalá	  občanská	  sdružení	  se	  mění	  na	  zapsané	  spolky	  
 návrh	  VV:	  SK	  Břežany	  II	  z.s.	  (místo	  zapsaný	  spolek)	  
 informace	  o	  tom,	  že	  bude	  třeba	  svolat	  mimořádnou	  VH	  ke	  změně	  stanov	  –	  kdy,	  to	  

závisí	  na	  nutnosti	  přeregistrace	  u	  rejstříkového	  soudu	  
 hlasování	  –	  návrh	  VV	  byl	  přijat	  

8) Diskuse	  
 Vystoupení	  vedoucích	  mužstev	  
 Návrh	  VV	  na	  začlenění	  následujících	  bodů	  do	  usnesení:	  

i. Apel	  na	  hráče	  všech	  družstev,	  aby	  vyvinuli	  maximální	  úsilí	  a	  důstojně	  
reprezentovali	  SK	  

ii. Apel	  na	  členy	  klubu	  	  
1. aby	  podpořili	  zajištění	  sportovní	  činnosti	  klubu,	  např.	  aktivní	  pomocí	  při	  

zajištění	  pořadatelské	  služby	  při	  domácích	  utkáních	  
2. aby	  v	  rámci	  svých	  možností	  podpořili	  dosažení	  cílů	  SK	  

9) Usnesení	  a	  závěr	  
 Komise	  pro	  usnesení	  přednesla	  návrh	  usnesení,	  které	  bylo	  VH	  jednohlasně	  přijato	  

	  

Zapsal	  	   dne	  21.	  3.	  2015	  
Karel	  Karban	  

	   	  



USN E S EN Í 	  

Valné	  hromady	  sportovního	  klubu	  S.K.	  Břežany	  II	  konané	  dne	  21.	  3.	  2015	  

	  
1) Valná	  hromada	  se	  usnáší,	  že	  v	  souladu	  s	  požadavkem	  občanského	  zákoníku,	  dochází	  k	  

úpravě	  názvu	  SK	  na	  

SK	  Břežany	  II	  z.s.	  

2) VH	   bere	   na	   vědomí,	   že,	   v	   souladu	   s	  požadavkem	   občanského	   zákoníku,	   je	   třeba	  
přepracovat	  stanovy	  SK	  a	  schválit	   je	  valnou	  hromadou.	  VH	  pověřuje	  výkonný	  výbor	  ke	  
zpracování	  úpravy	  stanov	  SK.	  

3) VH	  zvolila	  Václava	  Kratochvíla	  a	  Ondřeje	  Hlavatého	  za	  členy	  Kontrolní	  a	  revizní	  komise.	  
Komise	   bude	   tedy	   pro	   rok	   2015	   pracovat	   ve	   složení	   Libor	   Fránek,	   Václav	   Kratochvíl,	  
Ondřej	  Hlavatý	  

4) VH	  schvaluje:	  
a. Hlavní	  cíle	  SK	  pro	  rok	  2015:	  

i. Podpora	  všech	  družstev	  SK,	  především	  podpora	  rozvoje	  družstva	  žáků	  	  
ii. Péče	  o	  areál	  SK	  a	  v	  rámci	   finančních	  možností	   jeho	  zkvalitňování	  a	  další	  

rozvoj	  
b. VH	  apeluje:	  

i. na	   hráče	   všech	   družstev,	   aby	   vyvinuli	   maximální	   úsilí	   a	   důstojně	  
reprezentovali	  SK	  

ii. na	  členy	  klubu	  	  
1. aby	   podpořili	   zajištění	   sportovní	   činnosti	   klubu,	   a	   to	   především	  

aktivní	   pomocí	   při	   zajištění	   pořadatelské	   služby	   při	   domácích	  
utkáních	  

2. aby	  v	  rámci	  svých	  možností	  podpořili	  dosažení	  cílů	  SK	  
c. VH	  ukládá	  výkonnému	  výboru:	  

i. S	  nejvyšším	  úsilím	  pečovat	  a	  zkvalitňovat	  hřiště,	  kabiny,	  kiosek	  a	  okolí.	  
ii. Aktivně	  zapojovat	  SK	  do	  kulturně	  společenské	  dění	  v	  obci	  
iii. Zajistit	   kvalitní	   péči	   o	   mládež	   a	   činnost	   družstva	   žáků	   i	   v	  následujících	  

sezónách.	  
d. VH	  vyzývá	  členy	  SK	  :	  

i. 	  k	  vyšší	   aktivitě	   při	   zajišťování	   činnosti	   klubu	   a	   při	   akcích	   pořádaných	  
klubem	  a	  to	  především	  s	  ohledem	  na	  napjatou	  finanční	  situaci	  klubu,	  

ii. k	  zlepšení	   disciplíny	   při	   placení	   příspěvků,	   poplatků	   FAČR	   (koho	   se	   to	  
týká)	  a	  neúčasti	  na	  brigádách.	   Je	   třeba	   si	  uvědomit,	   že	  výběr	   členských	  
příspěvků	   je	   nezanedbatelný	   příjem	   klubu	   bez	   kterého	   není	   možno	  
zajistit	  činnost	  klubu	  na	  takové	  výši,	  jaká	  je	  třeba	  pro	  působení	  v	  krajské	  
soutěži.	  



předběžná závěrka
    X konečná závěrka Název a sídlo účetní jednotky sportovní klub SK Břežany II

Břežany II, čp. 54
282 01 Český Brod

Evidenční číslo ČUS CZ0214003
IČ: 14802538

PPOOPPIISS   čč..řř..     kk  11..11..22001144   kk    3311..1122..22001144
VVaazzbbaa  nnaa  vvýýččeett      ppoolloožžeekk                                                    

((vvyyhhll..  čč..  550044//22000022  SSbb..  vvee  zznněěnníí  
ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů..))                            

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 ř. 2
Dlouhodobý hmotný majetek 2 82 264 ř. 10
                   z toho: stavby 3 ř. 13
Dlouhodobý finanční majetek 4 ř. 21
Oprávky k dlouhodobému majetku 5 ř. 29
Zásoby 6 ř. 42
Pohledávky 7 ř. 52
Krátkodobý finanční majetek 8 48 31 ř. 72
 z toho: pokladna a účty v bankách 9 48 31 ř. 73 + 75
Jiná aktiva 10 ř. 81
MMAAJJEETTEEKK  CCEELLKKEEMM                                                    
((řř..  11  aažž  1100  bbeezz  řř..  33  aa  99)) 1111 130 295 ř. 85

Rezervy 12 ř. 96
Dlouhodobé závazky 13 ř. 98
Krátkodobé závazky 14 ř. 106
Jiná pasiva 15 ř. 130
ZZÁÁVVAAZZKKYY  CCEELLKKEEMM                                                    
((řř..  1122  aažž  1155)) 1166 ř. 95

RR  OO  ZZ  DD  ÍÍ  LL  ((řř..  1111  --  řř..1166)) 1177 130 295 ř. 86 

SSeessttaavveennoo  ddnnee::                                            RRaazzííttkkoo::    PPooddppiiss  vveeddoouuccííhhoo  úúččeettnníí  jjeeddnnoottkkyy::   OOddppoovvííddáá  zzaa  úúddaajjee::
1155..0033..1155 Ing. Karel Karban

TTeelleeffoonn:: 604 221 374
EE--mmaaiill:: sk.brezany2@gmail.com
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VVýýkkaazz  oo  mmaajjeettkkuu  kk  3311..1122..22001144
(v tisících Kč bez desetinných míst)
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VÝKAZ	  PŘÍJMŮ	  A	  VÝDAJŮ

PPOOPPIISS čč..řř..
HHllaavvnníí  

((nneezzddaaňňoovvaannáá))  
ččiinnnnoosstt

VVeeddlleejjššíí  ((zzddaaňňoovvaannáá))  ččiinnnnoosstt  CCeellkkeemm
Vazba na výčet položek                    

(vyhl. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) 

Spotřebované nákupy 18 170 170  ř. 2 
     z toho: mat. na údržbu nem. majetku 19 103 103 část ř. 3
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
                  el. energie  21 24 24 část ř. 4
                  plyn 22 část ř. 4
                  voda 23 6 6 část ř. 4
                  teplo  a ostatní energie 24 14 14 část ř. 4
Služby 25 137 137 ř. 7
     z toho:opr. a údržba nem. majetku 26 63 63 část ř. 8
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
                   nájmy TVZ 28 22 22 část ř. 11
                   stočné 29 15 15 část ř. 11
Osobní  náklady 30 ř. 12
Daně a poplatky 31 1 1 ř. 18
Ostatní náklady 32 244 244 ř. 22
Odpisy 33 ř. 32
Prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.polož. 34 ř. 33 až 37
Poskytnuté příspěvky 35 ř. 38
Daň z příjmu 36 ř. 41 + 83
NNÁÁKKLLAADDYY    CCEELLKKEEMM                                                                    
((řř..  1188  ++  2255  ++  3300  aažž  3366)) 37 551 551 ř. 43 + 83

Tržby za prodané vl.výrobky,zboží a služby 38 118 244 362 ř. 45
Změny stavu vnitrorg.zásob + aktivace 39 ř. 49 + 54
Ostatní výnosy 40 ř. 59,71až 74
Tržby z prodeje majetku 41  ř. 68 až 70 
Příspěvky z vlastních zdrojů ČUS 42 část ř. 76 
Státní příspěvky rozdělované ČUS 43 část ř. 76 
Přísp. od sport. svazů a ost. sport. sub. 44 11 11 část ř. 76 
Příspěvky od fyzických a právnických osob 45 23 23 ř. 77 
Členské příspěvky 46 19 19  ř. 78 
Provozní dotace od obce, kraje 47 120 120 část ř. 80
Provozní dotace od státu 48 část ř. 80
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
VVÝÝNNOOSSYY  CCEELLKKEEMM  ((řř..  3388  aažž  4488)) 50 291 244 535 ř. 81

VVÝÝSSLLEEDDEEKK  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  ((řř..  5500  --  řř..  3377))  51 -260 244 -16 ř. 84

SSeessttaavveennoo  ddnnee::                                            RRaazzííttkkoo::    PPooddppiiss  vveeddoouuccííhhoo  úúččeettnníí  jjeeddnnoottkkyy:: OOddppoovvííddáá  zzaa  úúddaajjee::
1155..0033..1155 Ing. Karel Karban

TTeelleeffoonn:: 604 221 374
EE--mmaaiill:: sk.brezany2@gmail.com
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PŘÍJMY	  2015 VÝDAJE	  2015
DOTACE 96	  000	  Kč	  	  	  	  	  	   ENERGIE 50	  000	  Kč	  	  	  	  	  
dotace	  OÚ 50	  000	  Kč	  	  	  	   elektrická	  energie 24	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
dotace	  OÚ	  -‐	  výtěžek	  s	  loterií 30	  000	  Kč	  	  	  	   vodné,	  stočné 21	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
dotace	  FAČR 16	  000	  Kč	  	  	  	   topení	  kabiny 5	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  	  	  
SPONZOŘI 90	  000	  Kč	  	  	  	  	  	   ÚDRŽBA 104	  000	  Kč	  	  	  
SKILL 20	  000	  Kč	  	  	  	   údržba	  hřiště 22	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
Stobau	  servis 10	  000	  Kč	  	  	  	   údržba	  areálu 10	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
ČLUZ 5	  000	  Kč	  	  	  	  	  	   fasáda	  kabiny 40	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
J.	  Brtek 10	  000	  Kč	  	  	  	   pojištění	  ALIANZ 12	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
Betonárka	  ČB 10	  000	  Kč	  	  	  	   občerstvení 20	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
ostatní 35	  000	  Kč	  	  	  	   SPORTOVNÍ	  ČINNOST 212	  000	  Kč	  	  	  
VLASTNÍ	  HOSPODÁŘSKÁ	  ČINNOST 180	  000	  Kč	  	  	   rozhodčí 45	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
nájem	  kiosek 65	  000	  Kč	  	  	  	   doprava	  k	  utkání 1	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  	  	  
výběr	  na	  hřišti 40	  000	  Kč	  	  	  	   FAČR 13	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
příspěvky	  členů 20	  000	  Kč	  	  	  	   přihlášky	  do	  soutěží 8	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  	  	  
náhrady	  brigád 10	  000	  Kč	  	  	  	   hostování,	  přestupy 120	  000	  Kč	  	  	  	  
výběr	  FAČR 10	  000	  Kč	  	  	  	   zimní	  příprava	  2015 5	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  	  	  
hostování	  a	  přestupy	  hráčů 15	  000	  Kč	  	  	  	   zimní	  příprava	  2016 20	  000	  Kč	  	  	  	  	  	  
příjem	  pouť,	  posvícení 20	  000	  Kč	  	  	  	  

PŘÍJMY	  CELKEM 366	  000	  Kč	   VÝDAJE	  CELKEM 366	  000	  Kč	  	  	  	  
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