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Představení MFK Podještědí, z.s.
Název: MLÁDEŽNICKÝ FOTBALOVÝ KLUB PODJEŠTĚDÍ, z.s.
(zkráceně 
MFK Podještědí, z.s.
).

Zapsaný spolek (zkráceně z.s., dále jen spolek) je právnická osoba zřízená podle zákona č. 89/2012 Sb.
Sídlo: Český Dub III, Husova 159, PSČ 463 43
IČ: 22886192, spisová značka: L7712vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Vznik: Spolek vznikl dnem 9. 6. 2011 registrací MV ČR pod č. j. 
VS/1-1/84773/11-R
Hlavní činností MFK Podještědí, z.s. je výchova dětí a mládeže organizovanou sportovní činností se zaměřením na
fotbal a dále organizace sportovních, kulturních a společenských akcí.
MLÁDEŽNICKÝ FOTBALOVÝ KLUB PODJEŠTĚDÍ,z.s. si klade za cíle vychovávat mladé hráče fotbalu , zvyšovat prestiž
klubu především v regionu libereckého kraje. Nejtalentovanějším hráčům umožnit vrcholovou přípravu a působení na
celorepublikové úrovni.

Organizační struktura klubu a účel spolku
1) Valná hromada
(VH),
2) Výkonný výbor
(VV).
3) Účel spolku
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I. Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a schází se ve formě valné hromady zakladatelů a valné hromady členů.
2) Valnou hromadu svolává výkonný výbor dle potřeby, zpravidla však jednou za rok.
3) Valná hromada je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Nesejde-li se usnášeníschopná valná
hromada, posouvá se začátek valné hromady o půl hodiny a po uplynutí tohoto času je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu
přítomných členů. Valná hromada rozhoduje vždy nejméně nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
Valná hromada zakladatelů
4) Valná hromada zakladatelů schvaluje stanovy, jejich změny a úpravy. Rozhoduje a schvaluje přijetí člena zakladatele. O
těchto skutečnostech rozhoduje stoprocentní většinou hlasů všech zakladatelů.
5) Valná hromada volí a odvolává předsedu a další dva členy výkonného výboru. Výkonný výbor je volen na desetileté funkční
období. Předseda je statutárním zástupcem a je oprávněn se za spolek jednat samostatně a podepisovat tak, že k
napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
6) Valná hromada zakladatelů schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření, včetně účetní závěrky, plán činnosti a návrh
rozpočtu. Projednává a schvaluje další dokumenty navržené výkonným výborem.
Valná hromada členů
7) Valná hromada členů určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

II. Výkonný výbor
1) Předseda a další dva členové tvoří výkonný výbor a jsou voleni na desetileté funkční období. Pokud není před uplynutím
svého funkčního období podán písemný návrh na odvolání valnou hromadou zakladatelů, má se za to, že jsou zvoleni na
další desetileté funkční období.
2) Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
3) Výkonný výbor rozhoduje o přijetí ročních, střednědobých a dlouhodobých plánů a projektů spojených zejména
s financováním a dotacemi. Výkonný výbor rozhoduje o koupi a prodeji majetku. Výkonný výbor rozhoduje o založení
dceřiných spolků a jejich činnostech, popř. pokračování, nebo likvidaci. Výkonný výbor rozhoduje o přijetí členů do spolku,
vstupu a členství do jiného právního subjektu. Provádí průběžné a celoroční hodnocení hospodářských výsledků s roční
účetní uzávěrkou. V těchto případech rozhoduje správní rada stoprocentní většinou hlasů všech členů.
4) Výkonný výbor navrhuje valné hromadě přijetí člena zakladatele. Výkonný výbor připravuje a předkládá podklady pro
jednání valné hromady.

III. Účel spolku je:
1)
2)
3)

sdružovat dobrovolně fyzické osoby ve spolku, jehož činnost je zaměřena na oblast všeobecného sportovního vyžití,
jakož i další činnosti společenské, kulturní a osvětové,
vyvíjet aktivity spojující jeho členy ve společném zájmu o sportovní vyžití a vytvářet podmínky pro sportování,
vzdělávání, výchovu, osvětu a propagaci v oblasti sportu,
vytvářet zázemí a ekonomické a finanční podmínky pro jejich zajištění.

K dosažení účelu bude spolek vyvíjet hlavní a vedlejší činnost následující formou:
a)

hlavní činnost: Vytváření, organizování, pořádání, zajišťování a realizace sportovních, kulturních, výchovných,
vzdělávacích, společenských, propagačních a zábavných akcí a událostí na tuzemské a mezinárodní úrovni, vč.
zajišťování informací, kontaktů, financí, poskytování výhod členům a partnerským organizacím a jejich členům,
svými a partnerskými prostředky, službami a činnostmi a zajišťování poradenství a konzultací, pro všechny
věkové skupiny občanů, zejména pak děti a mládež.

b)

vedlejší činnost: Hospodářská doplňková činnost vyplývající z dalších aktivit spolku nad rámec hlavní činnosti.

Hodnocení sportovní činnosti roku 2016
:

Nejvíce jsme se věnovali kategoriím starší přípravky a mladších žáků. V kategorii starších žáků jsme hráli krajský
přebor ve sdruženém startu společně s Hodkovicemi. V kategorii mladších žáků hrála část našich kluků v krajském přeboru
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mladších žáků ve sdruženém startu s Hodkovicemi. Ve starší přípravce jsme se účastnili také okresní soutěže starších
přípravek. V mladší přípravce jsme nastupovali pouze k přátelským zápasům a jednorázovým turnajům.
K přípravě a pravidelnému tréninkovému procesu jsme využívali nejvíce prostor PSA Český Dub, dále jsme využívali
prostory haly místní ZŠ, fotbalové hřiště v Osečné, Bílé a Rozstání.
Kategorii dorostenců jsme dočasně přihlásili v kategorii U 17 do krajského přeboru.
Nejlepší naši hráči dostali možnost trénovat v ligových klubech FK Jablonec nebo Slovan Liberec, někteří nastupovali
za okresní výběr Liberce. Celkový počet členů klubu se pohybuje stále na hranici 60 hráčů, což je patrné i členské základny na
FAČR..
Z legislativního hlediska jsme po valné hromadě přijali nový název MLÁDEŽNICKÝ FOTBALOVÝ KLUB
PODJEŠTĚDÍ,z.s. a zaregistrovali jsme se v obchodním rejstříku. Nadále jsme členy dvou střešních organizací: ČUS A FAČR

Plán činnosti MFK Podještědí na rok 2017
:

V roce 2017 budeme nejprve do konce sezony 2016/2017 pokračovat ve sdruženém startu s Hodkovicemi v žákovské
kategorii a chtěli bychom se připravit na sezonu 2017/2018.
V další sezoně chceme sestavit více vlastních samostatných týmů. Chceme sestavit jedno družstvo mladší přípravky,
které by hrálo okresní soutěž, jedno družstvo starší přípravky také do okresní soutěže.
V příštím roce bychom chtěli zorganizovat několik halových turnajů a vypomůžeme a zapojíme se do organizace
turnajů Zelencup Junior v PSA Český Dub. Také bychom chtěli více spolupracovat se základní školou v Českém Dubu,
mateřskými školkami v ČD a na Bílé. Uvažujeme o organizaci akcí i v dalších sportovních odvětvích : orientační běh, turistika
apod.

Výsledek hospodaření roku 2016
MLÁDEŽNICKÝ FOTBALOVÝ KLUB PODJEŠTĚDÍ, z.s. vede podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví v platném znění, dále v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Majetek zatížený zástavním právem

- žádný

Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti - žádné
Rozdělení příjmů a výdajů:

Výnosy celkem:

240.292,40 Kč

Náklady celkem:

274.175,40 Kč

Rozdíl:

-33.883,20 Kč

Dotace LK, MŠMT

87.686,-

Kč

Členské příspěvky

97.800,-

Kč

Tržby

24.806,40 Kč

Příspěvek města

20.000,-

Kč

Dary

10.000,-

Kč
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Rozpočet klubu na rok 2017
Ekonomická rozvaha na rok 2017 počítá s vyrovnaným rozpočtem. Počítáme s náklady na samotnou činnost
celkem 500000:
Mezi výdaji jsou počítány tyto položky:
1)

úhrada cestovních nákladů

100000,- Kč

2)

úhrada materiálního vybavení

100000,- Kč

3)

úhrada za služby spojené s využíváním areálů

4)

ostatní služby

100000,- Kč
200000,- Kč

Mezi zdroje počítáme tyto položky:
1)

členské příspěvků

2)

granty a dotace

2730000,- Kč

70000,- Kč

3)

sponzorské dary a ostatní příjmy

127000,- Kč

Závěr
Klub prokázal, že dokáže nabídnout zajímavou aktivitu pro volný čas a dokáže pracovat s mládeží všech výkonnostních
kategorií a vytváří tak nezbytné podhoubí pro vrcholový sport.
O hráče klubu se starají více i méně kvalifikovaní trenéři, někteří i z řad rodičů a snaží se dělat tuto práci s nadšením a láskou a
za to jim patří velké poděkování.
Výroční zprávu vypracoval a schválil: Bc. Stanislav Bejda - předseda klubu
V Českém Dubu dne 5.3.2017

……………………………………………….
( Podpis a razítko )
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