
                                                                                              

       Fotbalová  asociace  České  republiky 
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz, nám. Svat. Čecha 10, Ostrava 

   _________________________________________________________________ 

Z á p i s   č.  1 / 2013 

 
ze  zasedání hospodářské komise MS KFS, konaného dne  30.  ledna  2013 (středa)  

od  15.00 hod. v zasedací  místnosti MS KFS,  nám. Svat. Čecha 10, Ostrava  (702 00)  

                                                                        

Účast:    Ing.  Čarnoký,  Ing.  Kotala,  Ing. Gajdušek,  Ing. Turoň (účast  100 % ) 

               Ing.  Janoško - sekretář  MS KFS 

Omluven:   Ing. Šebestík ( zástupce VV MS KFS v hospodářské komisi )                                        

                                                      

Program:  1.  Kontrola  zápisu z minulé  schůze   

                  2.  Pošta  +  zápisy  odborných  komisí  MS  KFS  

                  3.  Hospodářské  záležitosti 

                  4.  Různé                                        
                                                                                                                                                              

ad  1 )   - úhrada licenčního poplatku na soutěžní ročník -  2012 / 2013  za  udělenou  

                licenci "C" u rozhodčího: Jan Haluska ( I. B třída ) - Kč 800,- = bod  trvá 

                Splatnost byla do 30. 09. 2012! 

 

             -  úhrada nákladů ve výši Kč 3. 970,- SK Dětmarovice  od SK Beskyd Frenštát 

                 pod Radhoštěm = bod  splněn  -  zaplaceno! 

                 

           -    vyúčtování školení fotbalových trenérů "B" UEFA Grassroots licence = 

                = bod  splněn  

                                        příjmy                           výdaje                     rozdíl  

                                        112. 000,-                       95. 065,-                  16. 935,-    ( v Kč ) 

                                (28 trenérů x  Kč 4.000,-) 

 



                                                               - 2 - 

 

           -    další úkoly hospodářské  komise  MS  KFS  jsou  průběžně plněny   

                                                                                                                                                                                                                                                         

ad  2 )  - zápis  komise rozhodčích MS KFS  č. 10 /2012-2013 ze dne 22.01.2013 

            -  zápis  trenérsko-metodické  komise   MS KFS  č. 1/2013  

            -  zápis  komise  mládeže  č. 35 ze dne  17. 01. 2013 

            -  komuniké  VV  MS  KFS č. 10 ze dne 11. 12. 2012  

            -  pozvánka  na  valnou  hromadu  MS  KFS  dne 16.02. 2013 ( sobota ) 

                                                                                                                                     

ad  3)  -  výpisy z účtu ČSOB,  a. s., pobočka Ostrava  za  období od  2. 1. 2013  do 

              26.1. 2013  (č. 1 - 4)   

           

- zaplacení  klubům  MS  KFS  -  náklady  na  delegáty  ( odměna +  jízdné ) 

za  podzimní část  soutěžního roč. 2012/2013  v celkové  výši  Kč 67. 358,- 

Úhrada provedena  bankovním převodem na účet klubů po předložení fotokopie 

výplatní listiny  mistrovského  utkání.  

 

 ad  4)  -  HK  MS  KFS  upozorňuje kluby MS KFS  na doplacení soutěžních záloh, 

                které klesly pod 50%  - nutno doplatit do výše 100 %  v termínu do 28. 02. 

                2013  =  bod  trvá 

 

                HK  navrhuje upravit  znění  článku č. 50/4 – Sazebník pokutového řádu  

                        HK  MS  KFS  ( Rozpis  soutěží  MS  KFS – soutěžní ročník  2012/2013 ): 

                         bod 1. = 

a) nenastoupí-li nebo nedostaví se hostující družstvo k mistrovskému utkání, 

pak uhradí pořádajícímu klubu za každé družstvo dle soutěže: 

KP  mužů                                                            7. 000,-  Kč 

I.A a I.B třídy  mužů                                           5. 000,-  Kč 

KP  dorost                                                           5. 000,-   Kč 

KS  dorost                                                           3. 000,-   Kč 

KP a KS  žáků                                                     2. 000,-   Kč 
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b) v případě rozhodnutí STK MS  KFS o náhradním sehrání  mistrovského 

utkání, pak uhradí hostující družstvo pořádajícímu klubu za každé družstvo 

dle soutěže: 

 

KP  mužů                                                            3. 500,-  Kč 

I.A a I.B třídy  mužů                                           2. 500,-  Kč 

KP  dorost                                                           2. 500,-   Kč 

KS  dorost                                                           1. 500,-   Kč 

KP a KS  žáků                                                     1. 000,-   Kč 

                           

                         bod  2. - bez změny 

 

- HK  MS  KFS  zpracovala návrh rozpočtu MS  KFS  na rok 2013  ( příjmy a výdaje ), 

včetně  výdajů  dle jednotlivých  komisí  MS  KFS          

                            
          

Příští  schůze  hospodářské  komise Moravskoslezského KFS 

 se  bude  konat  dne  27.  února  2013  ( středa ) od 15. 30  hod. 

________________________________________________________ 
 

 

Zpracoval a zapsal:  Ing.  Albert  Kotala, v.r.                                 

Ing. Jan Čarnoký, v. r. - předseda hospodářské komise  MS KFS 

                                         

 


