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1. Úvodní slovo

Milí členové a příznivci OS Baník Baníku, dovolte mi v následujících větách
shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce 2013

2. Základní informace a vznik

Občanské sdružení vzniklo oficiálně v březnu roku 2012 z řad fanoušků
fotbalového klubu Baníku Ostrava. Počet aktivních členů k poslednímu dni v prosinci
roku 2013 byl 122.

3. Organizace občanského sdružení

Nejvyšším orgánem Občanského sdružení Baník Baníku je členská schůze, kterou
tvoří všichni členové sdružení. V současnosti naše členská základna čítá celkem
stotřicetjedna aktivních členů. Ze stanov Baník Baníku, o.s. vychází forma řízení
sdružení. Funkci statutárního orgánu občanského sdružení vykonává devítičlenný
výkonný výbor. Na činnost výkonného výboru občanského sdružení dohlíží tříčlenná
revizní komise.

4. Členská základna

V průběhu roku 2013 se členská základna ustálila na stotřicetijedna členech.
Z toho je sedmnáct zakládajících, jeden zakládající člen sdružení dobrovolně opustil. V



řadách sdružení je kromě fanoušků ostravského klubu i spousta známých osobností nejen
v oblasti sportu, ale i kultury. Takzvaných honorárních členů je jedenáct.

5. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2013

Podstatným bodem sdružení bylo a je zviditelnění organizace, jež by zapříčinilo
velký nárůst členů. Původní plán byl majetkový vstup sdružení do klubu, ale realita
zůstala jak za počtem členů tak financemi, nutno si přiznat, za očekáváním.

Sdružení pořádá již pravidelnou přínosnou besedu vedení s fanoušky, která se
koná dvakrát ročně, vždy před startem sezony. Dvanáct pravidelných setkání výkonného
výboru a debat se stalo již povinností. Z důvodu prodeje Bazalů městu a stadionu nejasná
budoucnost byla zrušena na členskou schůzí již dříve schválená „akce Muglinov“. OSBB
chtělo v Muglinově zrekonstruovat trávník pro baníkovskou mládež, kde by v blízkosti
Bazalů mohli provádět tréninkové jednotky.Poměrně viditelnou akcí byl otevřený dopis
k majitelům Baníku. OSBB reagovalo na celkovou neuspokojivou situaci klubu jak po
sportovní, tak po finanční stránce.

Povedenou akcí byl první ročník „Rock Baníku“, na kterém vystoupi moravský
revival Ozzy Osbourne, ale hlavně legendární kapela Čoník Bapi. Tato akce byla úspěšná
a přinesla i menší finanční obnos na účet OSBB.

6. Finanční zpráva

Snaha o maximální transparentnost financování činnosti občanského sdružení se
odráží v transparentním účtu, na kterém jsou všechny informace o příjmech i výdajích
zveřejněny dálkovým přístupem.

6.1 Majetek

Občanské sdružení v roce 2013 nepořídilo žádný nehmotný investiční majetek.
Vlastní ovšem k užívání doménu – banikbaniku.cz

6.2 Příjmy

Financování činnosti občanského sdružení v roce 2013 bylo zajištěno výhradně
dary a příspěvky členů. Povinnost platit členské příspěvky je stanovena na 500,- Kč a to
k 31. březnu aktuálního roku. Malou částkou přispěl také výtěžek z akce Rock Baníku.

Přijatá částka od členů : 122.157,92
Přijatá částka za Rock Baníku :                                                  2.000.--

Celkem : 124.157.92



6.3 Výdaje

Průběžná kontrola výdajů probíhala na základě účetních dokladů během celého
roku.

Celkem : 0.--

Zůstatek běžného účtu občanského sdružení ke dni 31.12.2013 – 444.861,05 Kč.

7. Plán činnosti na rok 2014

OSBB zkoušelo prosadit projekt „ Hledáme talent Baníku“, ve kterém by
pomohlo hledat talenty pomocí hromadných tréninků regionálních klubů za účasti čelnů
OSBB a kvalifikovanými trenéry FCB. Momentálně, to ovšem vypadá, že samotný klub
o tento projekt nebude mít zájem. O dalším vývoji tohoto projektu bude OSBB své členy
informovat.

Důležitým bodem bude úprava stanov schválená členskou schůzí. Úprava spočívá
v tom, že člen který příspěvek nezaplatí pro daný rok, nebude ze sdružení vyřazen, ale
„jen“ mu bude pozastaveno právo hlasovat či o čemkoliv rozhodovat. Stane se z něho tzv.
pasivní člen.

OSBB bude nadále pořádat pravidelná setkání s vedením klubu. Opakování akce
Rock Baníku je také možný.

Nabádáme tímto všechny členy OSBB, aby v případě nějakého nápadu nebo
projektu neváhali vedení sdružení oslovit. Jakýkoliv smysluplný nápad či projekt je vítán.

V roce 2014 se bude sdružení snažit přilákat více členů do sdružení, jelikož počet
členů je pro samotnou sílu a vliv sdružení rozhodující. Pro výkonný výbor platí
pravidelné měsíční schůze, pro členy schůze s vedením klubu a rok 2014 zakončený
členskou schůzí.

8. Poděkování

Chtěli bychom poděkovat jménem občanského sdružení všem členům a
sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou či finančním příspěvkem k úvodnímu
roku působení Občanského sdružení Baník Baníku.

9. Revizní zpráva
Viz příloha



V Ostravě dne 31.1.2014 Vyhotovil : …………………………………

Místopředseda sdružení : …………………..

…………………..


