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1. Obecné informace o organizaci                  

 
Název účetní jednotky:   Sportovní klub Zliv, z. s. 
Sídlo:   Švermova 486, 373 44 Zliv  
IČ:   600 76 798    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 1820/KSCB u rejstříkového soudu  
   Krajského soudu v Českých Budějovicích 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  

 
SK Zliv má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizoval 
veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
 

a) provozoval sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných 
a turistických aktivit, tuto činnost organizoval a vytvářel pro ni materiální a tréninkové 
podmínky, 

b) vytvářel široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 
pak mládeže, 

c) provozoval a udržoval sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vedl své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel, 
e) hájil zájmy svých členů, za tím účelem spolupracoval s orgány státní správy 

a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
f) zajišťoval v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení  
g) dalšími formami své činnosti napomáhal rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. 

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 
činností. 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval SK Zliv také vedlejší činnost. Ve sledovaném 
období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních 
zařízení pro nečleny klubu. 
 

3. Zpráva o činnosti 

 

Činností v roce 2017 naplnil klub SK Zliv poslání a cíle. 

V soutěžních ročnících jaro 2016/2017 a podzim 2017/2018 jsme měli zástupce ve všech 

mládežnických kategoriích a v kategorii mužů.  Aktivních členů bylo ve FAČRu koncem roku 

2017 celkem 120, z toho 68 dětí ve věku od 5 do 18 let a 52 dospělých. Klub má dalších 

20 členů, kteří nejsou registrováni ve FAČRu. 
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V soutěžním roce 2016/2017 jsme měli zastoupení v těchto kategoriích a s tímto umístěním. 

Soutěže byly ukončeny v červnu 2017. 

1. mladší přípravka – OP  10. místo  

2. starší přípravka – OP  8. místo 

3. mladší žáci – OP  2. místo 

4. starší žáci – OP  1. místo 

5. dorost – 1. A třída krajské soutěže  4. místo 

6. muži – 1. B třída krajské soutěže  13. místo 

V soutěžním roce 2017/2018 máme zastoupení v těchto kategoriích. Soutěže začínaly 

koncem srpna 2017 a končí v červnu 2018.  

1. mladší přípravka OP 

2. starší přípravka – OP 

3. mladší žáci – OP 

4. mladší žáci – KP 

5. starší žáci – OP 

6. starší žáci – KP 

7. dorost – 1. A třída krajské soutěže 

8. muži – OP 

Pro novou soutěžní sezonu jsme uzavřeli společenství pro kategorii dorostu s FK Olešník 

a pro kategorii starších a mladších žáků společenství SK Čtyři Dvory, z. s. . Společenství 

vytvořilo pro každou kategorii společný tým A a společný tým B. Tým A hraje krajskou soutěž 

a tým B okresní. 

V příloze jsou konečné tabulky soutěžního ročníku 2016/2017 a průběžné tabulky po podzimní 

části soutěžního ročníku 2017/2018. 

Tréninky ve všech mládežnických kategoriích se konaly 2* týdně v období srpen–listopad, 

březen–červen a jednou týdně se každý tým zúčastnil mistrovských utkání; v zimních měsících 

prosinec–únor byl trénink 1* týdně ve školní tělocvičně a týmy se v tomto období zúčastnily 

různých halových turnajů. 
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Foto: 8. prosince obsadili mladší žáci 2. místo na turnaji v Kaplici v kategorii mladších žáků pod 

vedením Václava Fürsta.  

SK Zliv se aktivně zapojil i do kulturního, sportovního a společenského dění města Zliv. 

Spolu s městem Zliv jsme pořádali 3. Zlivský tříkrálový běh (závodníci z celého jihočeského 

kraje od těch nejmenších až po veterány) – leden 2017 a pro zlivské občany jsme uspořádali 

další ročník Maratónského štafetového běhu (106 účastníků hlavního maratónu a 53 dětí 

účastnící se dětského půlmaratónu) – květen 2017.  

 

Foto: Start tříkrálového běhu – 7. lekdna 2017 

Ve spolupráci s TK Zliv jsme zorganizovali Sportovní ples – březen 2017, kde byly vyhlašovány 

osobnosti sportu ze Zlivi. Podíleli jsme se na organizaci Halloweenskou stezky odvahy 

s Mateřským centrem Sluníčko a Rackem – listopad 2017.  
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Pro mládežnické týmy jsme uspořádali v srpnu 2 turnaje „O pohár starosty města Zliv“ mladší 

a starší přípravky – srpen 2017. V srpnu 2017 se konalo fotbalové soustředění. Konaly se 

2 dokopné, podzimní a letní, na kterých se setkali představitelé klubu, trenéři, rodiče 

a hlavně děti. Další setkání s rodiči a členy klubu byla při příležitosti zdobení vánočního 

stromečku a při příležitosti „Pálení čarodějnic“. 

 

Foto: Turnaj mladších přípravek - vyhlášení výsledků. 

Naše činnost je vždy dohledatelná na stránkách klubu www.skzliv.cz, Facebooku @skzliv 

a publikujeme ve Zlivanu – městském zpravodaji. 

4. Struktura organizace 

 
Nejvyšším orgánem SK Zliv je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor. 
Nejvyšším kontrolním orgánem je kontrolní výbor. SK Zliv organizačně zahrnuje oddíl fotbalu.  
 
Statutárním orgánem je: Karel Jindrle, předseda a Mgr. Brigita Jindrlová, sekretář klubu 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace.  
 
Výkonný výbor má 7 členů a kontrolní výbor má 3 členy. 
 
Výkonný výbor: Karel Jindrle, předseda 
   Martin Tesař, místopředseda 
   Mgr. Brigita Jindrlová, sekretář 
   Václav Fürst, člen výboru 
   Martin Lafata, člen výboru 
   Zdeněk Viktora, člen výboru 
   Vadim Rys, člen výboru 
 
Kontrolní výbor: Ing. Jaroslav Zrun 
   Martin Maňhal 
   Karel Vojč 
 

http://www.skzliv.cz/
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5. Členská základna          

 
SK Zliv evidovala na konci sledovaného období 120 členů v následující struktuře:  
 

 Mládež 
(do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

členská základna 68 52 
 

 

6. Hospodaření organizace 

 
SK Zliv v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 
z rozpočtů místní samosprávy a státu, příspěvků od sportovních organizací, z plnění 
reklamních smluv a z provozování sportovního zařízení. 
 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření v hlavní činnosti – 31 tis. a 
ve vedlejší činnosti + 106 tis., celkem skončilo hospodaření + 76 tis.. Veškeré náklady (příjmy) 
a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 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. 
 
 
 

Sestavila Mgr. Brigita Jindrlová, sekretář SK Zliv 

Dne 1. 6. 2017 

Schválena dne 19. 6. 2017 

 

 

 


