Výroční zpráva
Brněnského svazu malé kopané, z. s.
za rok 2020
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem
31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané.
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1. Obecné informace o organizaci
Název:
Brněnský svaz malé kopané, z. s.
Sídlo:
Hlinky 35, 603 00 Brno
IČ:
266 42 441
Právní forma:
spolek
Spisová značka:
L 10084 vedená u Krajského soudu v Brně
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Brněnský svaz malé kopané má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
-

organizoval tréninky a soutěže malého fotbalu na území města Brna
připravoval a realizoval účast oddílů klubu v městských, regionálních a
celorepublikových soutěžích
vytvářel metodické přípravy pro tréninky a soustředění oddílů
podporoval a rozvíjel malý fotbal v Brně
podporoval mládež a sportovně talentovanou mládež za účelem jejího rozvoje
medializoval a propagoval malý fotbal v Brně
podporoval vznik a činnost malého fotbalu v městských částech statutárního města
Brna

11. 1. - 8. 3.

Brněnský svaz malé kopané zorganizoval premiérový ročník Zimní ligy
BSMK.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3477-zimni-liga-bsmk-nakonecpreci-jen-odstartuje-i-kdyz-ve-skromnejsi-variante
a
zde:
http://malakopanabrno.cz/novinky/3492-skoncila-zimni-liga-bsmk-pohar-proviteze-prevzalo-kmk-dynamo-brno)

24. 1.

Brněnský svaz malé kopané uspořádal v rámci projektu „Miř na správnou
branku“ vánoční turnaj dětí na ZŠ Kneslova v Brně - Černovicích.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3481-bsmk-usporadal-ctvrtyrocnik-vanocniho-turnaje-zs)

28. 4.

Výběr Brna potřetí v historii vyhrál Superligu malého fotbalu, i když byla
sezóna kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3498-mistrem-superligy-malehofotbalu-se-stalo-brno-tesime-se-s-klukama-na-sebe-odhaluje-recept-na-titulybrnensky-kouc-taborsky)

11. 7.

BKMK Topshoes.cz ovládl Český národní pohár, který se konal v Kolíně.
(více
zde:
http://malakopanabrno.cz/novinky/3517-navrat-na-trun-ceskynarodni-pohar-ovladl-bkmk-topshoes-cz)

31. 7.

Vítězem ligového poháru BSMK se stal BKMK Topshoes.cz.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3526-bkmk-topshoes-cz-po-rocnipauze-opet-vitezi-v-ligovem-poharu)
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Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Brněnský svaz malé kopané také vedlejší
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a
organizování doprovodných akcí v podobě turnajů v malém fotbale.
3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Brněnského svazu malé kopané je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je Správní rada.
Statutárním orgánem je:
Dr. Filip Juda, prezident svazu
Mgr. René Pazdera, viceprezident svazu
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních
orgánů.
4. Hospodaření organizace
Brněnský svaz malé kopané v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a příspěvků od sportovních organizací.
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období. Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném
období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 - Rozvaha

Sestavil:
Dne:

Mgr. René Pazdera
22. 3. 2021
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