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Valná hromada se konala v náhradním termínu, první termín 12.2021 byl odvolán z
důvodu nepříznivé Covidové situace
Valná hromada byla svolána dle platných stanov klubu na 10. února 2022 předsedou
zapsaného spolku Petrem Machovským.

Oznámení o konání valné hromady bylo zveřejněno více než 3 týdny před konáním
valné hromady, a to na vývěskách města Dolní Benešov, oznámením na webu a
facebookových stránkách fotbalového klubu.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení a schválení programu VH
2. Volba komisí: mandátová, návrhová
3. Zpráva o hospodaření činnosti
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Odstoupení členů výkonného výboru a svolání mimořádné volební VH
7. Schválení fungování a vedení klubu do volební VH
8. Diskuse
9. Návrh na usnesení
10. Závěr s občerstvením

1. Zahájení a schválení programu VH
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku se

zapsali do prezenční listiny a podepsali. Valné hromady se se souhlasem předsednictva
zastoupeném předsedou spolku zúčastnili rovněž starosta, místostarosta, tajemník města
Dolní Benešov a hosté včetně některých radní města.

Předseda spolku Petr Machovský zahájil jednání valné hromady a přivítal přítomné.
Předseda nechal hlasovat o programu valné hromady, který byl jednomyslně schválen.

Oprávněných členů 56, přítomných 47, valná hromada je usnášení schopná.

2. Volba komisí: mandátová, návrhová
Za mandátovou komisi byl jednomyslně zvolen: Jan Adamík, Petr Krömer
Za návrhovou komisi byl jednomyslně zvolen: Martin Komárek, Pavel Sobek

3. Zpráva o hospodaření činnosti
Vzhledem k celosvětové Covidové situaci byla činnost v roce 2021 do jara přerušena.

Byly uděleny pamětní listy jménem výkonného výboru a předsedy Fotbalového Klubu Dolní
Benešov, Josef Baďura za činnost kronikáře, Teofil Babilas, Hubert Hartoš, Josef Ranoš, Petr
Krömer.

4. Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise byla ve složení předseda Martin Sovík, členové Pavel Sobek a Martin

Komárek.
Z důvodu časové tísně požaduje kontrolní komise společnou schůzku s vedením klubu FC

Dolní Benešov, z.s. k objasnění doplňujících otázek.
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5. Zpráva kontrolní komise
Oprávněných členů 56, přítomných 47, valná hromada je usnášení schopná.

6. Odstoupení členů výkonného výboru a svolání mimořádné volební
VH

Předsedou představenstva byla promítnuta tabulka provozních nákladů klubu za rok 2021,
v porovnání s návrhem rozpočtu na provoz pro rok 2022.

Předseda předložil smlouvu o pronájmu pozemků parc. č. 360, 361, 362, 363/1 u základní
školy v Dolním Benešově se záměrem města o vybudování sportovní haly.

Výkonný výbor se dohodl a na valné hromadě sdělil, že není schopen zabezpečit
bezpečný provoz kabiny v areálu Dolní Benešov, který je k dnešnímu dni ve stavu stavby po
škodné události. Není schopen zabezpečit finančně působení klubu pro podzimní část
kalendářního roku 2022 a setrvání “A” týmu v mistrovských soutěží pro SR 2022/2023, a není
schopen finančně zabezpečit provoz a údržbu všech nemovitostí dle smlouvy s městem Dolní
Benešov. Z toho důvodu všichni členové výkonného výboru včetně předsedy klubu k datu
valné hromady odstupují z funkce.

7. Schválení fungování a vedení klubu do volební VH
● Výkonný výbor navrhuje svolat mimořádnou valnou hromadu v období před termínem

podání přihlášek do fotbalových soutěží. cca 14.4.2022, bude upřesněno.
● Adamík a Machovský jsou pověření vedením klubu do mimořádné volební valné

hromady všichni hlasovali pro.
● Hlasování o odstoupení “A” týmu z 3. ligy MSFL 8 členů hlasovalo pro a 14 proti.

Ostatní nehlasovali.
● Hlasování o setrvání “A” týmu z 3. ligy MSFL 21 členů hlasovalo pro a 8 proti. Ostatní

nehlasovali.
● Udělení mandátu pro pana Machovského a Adamíka, aby mohli ukončit soutěž v

případě nedostatku hráčů, či jiných překážek k sestavení “A” týmu v soutěži. 22 členů
hlasovalo pro a 3 proti. Ostatní nehlasovali.

8. Diskuse
9. Návrh na usnesení

Pro návrh na usnesení viz. Bod 7, hlasovalo 35 členů pro, proti 0 a zdrželi se 3 členové.
Ostatní nehlasovali

10. Závěr s občerstvením


