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  Chválkovice č. p. 515   

  779 00 Olomouc        

       
   

Zápis z členské schůze SK Chválkovice z.s. 

Datum: 18.1.2019 18:00 
Místo konání: Restaurace na Pile, Olomouc 

1. Zahájení a úvodní slovo předsedy SK Michala Ponížila. 
 

2. Provedení prezence. 
Po provedení prezence konstatoval předseda SK, že členská schůze není 
usnášeníschopná, když v 18:00 hod. bylo přítomno 19 členů z celkového počtu 59 
členů s hlasem rozhodujícím a člen Evžen Gasta jemuž nebylo umožněno hlasovat 
z důvodu nezaplacených členských příspěvků za rok 2018. Předseda SK rozhodl dle 
čl. III.1 odst. 14 stanov SK, že náhradní zasedání členské schůze bude zahájeno 
v 18:30. V 18:30 předseda SK konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, 
když bylo přítomno 21 členů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 59.  
 

3. Volba návrhové komise 
Předseda SK přednesl návrh výkonného výboru (dále jen VVSKCH) na složení 
návrhové komise (David Hrbáček - předseda, Alexandr Bačík). 
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh. Předseda SK nechal o návrhu hlasovat. 
Návrhová komise byla členskou schůzí schválena 14 pro,0 proti, 7 se zdrželo 
hlasování. 
 

4. Schválení programu členské schůze 
Návrhová komise přednesla návrh programu členské schůze. O. Opletal navrhnul 
přidat k programu tyto body: 
4) „Zpráva o činnosti kontrolní komise“; 
8) „Projednání provozu hospůdky na hřišti“; 
9) „Návrh rozpočtu na rok 2019“. 
 
Celkem se sešli 3 návrhy (1. původní návrh VVSKCH, 2. návrh O. Opletala, 3. návrh 
P. Ihnáta), když P. Ihnát navrhl předřadit bod 8) „Projednání provozu hospůdky na 
hřišti“ před bod 5) „Návrh a schválení dohody o vypořádání dluhu vůči věřiteli R. 
Pavlincovi“. Předseda SK nechal o programu členské schůze hlasovat. V hlasování 
zvítězil návrh č.2, který přednesl O. Opletal pro nějž hlasovalo 13 členů, 0 proti, 8 se 
zdrželo. Původní návrh VV č. 1: 4 pro, 8 proti, 9 se zdrželo. Návrh č. 3: 3 pro, 0 proti, 
18 se zdrželo. 
 

  

http://www.sk-chvalkovice.eu/


   IČO: 48770311      TEL: +420 778 412 748      E-MAIL: sk-chvalkovice@seznam.cz  

  www.sk-chvalkovice.eu  

 
 

Program členské schůze: 
1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise 
3) Schválení programu členské schůze 
4) Zpráva o činnosti kontrolní komise 
5) Návrh a schválení dohody o vypořádání dluhu vůči věřiteli R. Pavlincovi 
6) Návrh a schválení výroční zprávy za rok 2017 
7) Návrh a schválení členských příspěvků na rok 2019 
8) Projednání provozu Hospůdky na hřišti 
9) Návrh rozpočtu na 2019 
10) Diskuse 
11) Návrh usnesení 
12) Závěr 

 

5. Zpráva o činnosti kontrolní komise 
O. Opletal přečetl zprávu kontrolní komise (dále jen KKSKCH) (příloha č. 3). Ke 
tvrzení o vzniklé škodě v souvislosti s nepodanými žádostmi o dotace na rok 2018 se 
ohradil tajemník SK D. Hrbáček. Členská schůze vzala zprávu KKSKCH na vědomí. 
 

6. Návrh a schválení dohody o vypořádání dluhu SK vůči věřiteli R. 
Pavlincovi 
Návrhová komise přednesla 2 návrhy dohody na vypořádání dluhu: 1. Návrh právního 
zástupce věřitele p. Kňávy; 2. Návrh předsedy SK p. Michala Ponížila. O. Opletal 
navrhl hlasovat o jednotlivých rozdílných bodech obou návrhů zvlášť. Předseda 
návrhové komise rozhodl o hlasování podle návrhu O. Opletala, tedy že každý rozdíl 
v obou návrzích projde samostatným hlasováním. V průběhu hlasování postupně 
opustilo několik členů jednací sál, když z původních 21 členů zůstalo na závěr 14 
členů. 
Úvodní ustanovení bod C) 
1. Vzhledem k okolnosti, že se Dlužník se splácením svého závazku ocitl v prodlení, 

Věřitel vyzval opětovně Dlužníka k úhradě dlužné částky. Do dnešního dne však 
nebylo ničeho uhrazeno. 

2. Vzhledem k okolnosti, že Věřitel vyzval opětovně Dlužníka k úhradě dlužné částky 
a doposud nebylo dosaženo dohody o splácení dluhu, do dnešního dne nebylo 
ničeho uhrazeno. 

Hlasování: Zvítězil návrh 2 v poměru: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  
Návrh 1: 0 pro, 17 proti, 4 se zdrželi. 
 
Čl. I. odst. 2. 
1. Dlužník se zavazuje uhradit Věřiteli částku ve výši 1.397.464,45 Kč spolu se 

zákonným úrokem z prodlení z dlužné částky od 1.1. 2016 do zaplacení, a to tak, 
že: 

2. Dlužník se zavazuje uhradit Věřiteli částku ve výši 1.397.464,45 Kč spolu se 
zákonným úrokem z prodlení z jednotlivých částečných splátek od data podpisu 
této smlouvy do zaplacení, a to tak, že: 

Hlasování: Zvítězil návrh č. 2 v poměru: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 
Návrh 1: 0 pro, 14 proti, 6 se zdrželo. 
 
Čl. I. odst. 2 ii. (přidán návrh č. 3 P. Ihnáta) 
1. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 100 % z částky, které Dlužník obdrží za přestup 

a/nebo hostování jakéhokoliv hráče z klubu Dlužníka do jiného fotbalového klubu 
registrovaného ve Fotbalové asociaci České republiky nebo do jiného fotbalového 
klubu v zahraničí, zejména 100 % částky, kterou Dlužník obdrží za přestup hráče 
Kryštofa Daňka, dat. nar. 5.1.2003, bytem Okružní ulice, 779 00 Samotišky, do 
fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, IČ: 61974633, se sídlem Legionářská 
1165/12,771 00 Olomouc, který se realizoval dne 27.3.2015, 
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2. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 50 % z částky, které Dlužník obdrží za přestup 
a/nebo hostování jakéhokoliv hráče z klubu Dlužníka do jiného fotbalového klubu 
registrovaného ve Fotbalové asociaci České republiky nebo do jiného 
fotbalového klubu v zahraničí, zejména 100 % částky, kterou Dlužník obdrží za 
přestup hráče Kryštofa Daňka, dat. nar. 5.1.2003, bytem Okružní ulice, 779 00 
Samotišky, do fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, IČ: 61974633, se sídlem 
Legionářská 1165/12,771 00 Olomouc, který se realizoval dne 27.3.2015, 

3. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 75 % z částky, které Dlužník obdrží za přestup 
a/nebo hostování jakéhokoliv hráče z klubu Dlužníka do jiného fotbalového klubu 
registrovaného ve Fotbalové asociaci České republiky nebo do jiného 
fotbalového klubu v zahraničí, zejména 100 % částky, kterou Dlužník obdrží za 
přestup hráče Kryštofa Daňka, dat. nar. 5.1.2003, bytem Okružní ulice, 779 00 
Samotišky, do fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, IČ: 61974633, se sídlem 
Legionářská 1165/12,771 00 Olomouc, který se realizoval dne 27.3.2015, 

Hlasování: Zvítězil návrh č. 2: 16 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 
návrh č. 1: 0 pro, 16 proti, 4 se zdrželi 
Návrh č. 3: 1 pro, 12 proti, 3 se zdrželi 
 
Čl. I. odst. 2 iii. 
1. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 80 % z částky, kterou Dlužník obdrží od 

sponzorů, které zajistí pro Dlužníka Věřitel ode dne podpisu této Dohody, 
2. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 60 % z částky, kterou Dlužník obdrží od 

sponzorů, které zajistí pro Dlužníka Věřitel ode dne podpisu této Dohody, 
Hlasování: Zvítězil návrh č. 2: 11 pro, 1 proti, 8 se zdrželo 
Návrh č. 1: 3 pro, 2 proti, 15 se zdrželo 
 
Čl. I. odst. 2 iv. 
1. Dlužník bude Věřiteli hradit 50 % z částky, kterou Dlužník obdrží od sponzorů, 

které zajistil pro Dlužníka Věřitel přede dnem podpisu této Dohody a jejichž 
seznam tvoří přílohu č. 1 této Dohody, 

2. Navrženo vypustit 
Hlasování: Zvítězil návrh č. 2: 13 pro, 0 proti, 7 se zdrželo 
Návrh č. 1: 0 pro, 10 proti, 10 se zdrželo 
 
Čl. I. odst. 2 v. 
1. Dlužník bude Věřiteli hradit 25 % z částky, kterou Dlužník obdrží z nájmu 

(pronájmu, pachtu) za užívání restaurace nacházející se v areálu Dlužníka 
v budově č.p. BUDE DOPLNĚNO, katastrální území Chválkovice (dále jen 
„Restaurace“). V případě, že nájem nebude hrazen v penězích náleží Věřiteli 25 
% hodnoty plnění, které Dlužník obdrží jako protihodnotu za přenechání 
Restaurace do užívání třetí osobě. 

2. Navrženo vypustit 
Hlasování: Zvítězil návrh č. 2: 4 pro, 4 proti, 12 se zdrželo 
Návrh č. 1: 6 pro, 7 proti, 7 se zdrželo 
 
Čl. I. odst. 3 
1. Dlužník se zavazuje zaplatit všechny částky uvedené v odst. 2 ii - v tohoto článku 

na účet Věřitele, č.ú. 1956792123/0800 nebo jiný účet sdělený písemně 
Dlužníkovi Věřitelem nejpozději do 14 dní poté co tyto částky obdrží (den 
splatnosti). Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den 
splatnosti připsána na účet Věřitele. 

2. Dlužník se zavazuje zaplatit všechny částky uvedené v odst. 2 ii - iii tohoto článku 
na účet Věřitele, č.ú. 1956792123/0800 nebo jiný účet sdělený písemně 
Dlužníkovi Věřitelem nejpozději do 30 dní poté co tyto částky obdrží (den 
splatnosti). Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den 
splatnosti připsána na účet Věřitele. 

Hlasování: Zvítězil návrh č. 2: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
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Návrh č. 1: 0 pro, 10 proti, 8 se zdrželo 
 
Čl. I. odst. 5 (doplněno o návrh č. 3 O. Opletala) 
1. V případě, že bude Dlužník v prodlení s úhradou jakékoliv částky zavazuje se 

zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

2. Navrženo vypustit 
3. V případě, že bude Dlužník v prodlení s úhradou jakékoliv částky zavazuje se 

zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dané splátky za každý den 
prodlení. 

Hlasování: Zvítězil návrh č. 3: 10 pro, 0 proti, 6 se zdrželo 
Návrh č. 1: 0 pro, 10 proti, 6 se zdrželo 
Návrh č. 2: 1 pro, 1 proti, 14 se zdrželo 
 

7. Návrh a schválení výroční zprávy za rok 2017 
Zprávu přednesl tajemník SK David Hrbáček. Výroční zpráva byla schválena 
veřejným hlasováním v poměru: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželo. 
 

8. Návrh a schválení členských příspěvků na rok 2019 
Návrhová komise přednesla návrh výkonného výboru na výši členských příspěvků 
v roce 2019: 

a) Benjamínci      1400,- Kč / rok 

b) ml. žáci, st. žáci     1600,- Kč / rok 

c) dorost /muži do 18-ti let včetně    1800,- Kč / rok 

d) muži nad 18 let      1900,- Kč / rok 

e) důchodci        200,- Kč / rok 

f) od placení příspěvků jsou osvobozeni trenéři, vedoucí družstev, 
členové VV SK Chválkovice, děti trenérů mladší 18-ti let a členové A-
týmu SK. 

Tyto členské příspěvky obsahují i členský příspěvek FAČR, který za hráče 
uhradí SK. Termín pro uhrazení členských příspěvků je do 31.3.2019 

 
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh. Předseda SK nechal o návrhu hlasovat. Návrh 
na výši členských příspěvků byl členskou schůzí schválen v poměru 15 pro, 0 proti a 
1 se zdržel. 
K problematice výběru členských příspěvků vydá VVSKCH metodický pokyn 
 
 

9. Projednání provozu Hospůdky na hřišti 
Provoz hospůdky na hřišti byl projednán formou diskuse. Na návrh R. Pavlince 
VVSKCH přislíbil, že na své schůzi projedná odvolání podané výpovědi smluvního 
vztahu se stávajícím nájemcem hospůdky na hřišti M. Bučkem. 

 
10. Na návrh R. Pavlince bylo hlasováno o rozšíření výkonného výboru 

Vzhledem k odstoupení B. Šnajdra z výkonného výboru navrhl R. Pavlinec doplnit 
výkonný výbor o přítomného E. Gastu, který na místě nabídku přijal. Při hlasování byl 
návrh schválen 14 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 
11. Návrh rozpočtu na 2019  

Rozpočet pro rok 2019 nebyl z časových důvodů prezentován. Bude do 31.3.2019 
předložen KKSKCH k posouzení. 
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12. Diskuse 
Bez diskuse. 
 
 
 
 
 

13. Návrh usnesení 

Předseda návrhové komise David Hrbáček přednesl návrh usnesení členské schůze. 
Usnesení bylo členskou schůzí schváleno v poměru 14 pro, 0 proti a 0 se zdrželo 
hlasování. 
 
Usnesení bylo členskou schůzí schváleno. 

 
 

14. Závěr a poděkování za účast 

 

 

Zapsal dne 18.1. 2019     Schválil dne 18.1. 2019 

 

 

 

David Hrbáček      Michal Ponížil 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  Pozvánka na členskou schůzi 
Příloha č. 2:  Prezenční listina 
Příloha č. 3:  Zpráva kontrolní komise 
Příloha č. 4:  Návrh dohody o vypořádání dluhu s věřitelem R. Pavlincem 
Příloha č. 5:  Výroční zpráva za rok 2017 
Příloha č. 6:  Usnesení členské schůze 
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