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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 7/2013  z  jednání VV MS KFS 
 
 
Datum konání:    19.6.2013 
 
Čas konání:       od 16:30 hod do 20:00 hod 
 
Místo konání:    sídlo MS KFS 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek, Mgr. Antonín Patka, Tomáš Selník,  
                           Zdeněk Duda,  Ing. Miroslav Záloha, Ing. Vladimír Janoško,  
                                                                                                                                    
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 
 

- 1/6/2013 – připravit podklady vyplývající z doporučení ORK MSKFS (Zápis ORK ze dne 11.6.) 
           T: 30.7.2013 
           Z: Janoško 
 

 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis  č. 6/2013 

- odstoupení od podpisu smlouvy s Public Football s.r.o. na povinné natáčení on – line přenosů 

mistrovských utkání KP mužů v SR 2013/14  

- finanční příspěvek  ve výši 5000,- Kč Královehradeckému KFS na škody způsobené povodněmi  

- na základě předložené žádosti  OFS Opava finanční příspěvek z vlastních zdrojů  na pokrytí 

cestovních nákladů na finále Danone Cupu do Hluku ve výši 10.000,- Kč  

- licenční poplatek pro rozhodčí a delegáty MSKFS na SR 2013/2014 ve výši 300,- Kč  

- příspěvek TMK ve výši 6000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním semináře pro 

trenéry mládeže dne 27.7.2013 na ZŠ J. Šoupala v Ostravě – Porubě  

- příspěvek z vlastních zdrojů ve výši 80000,- Kč pro KM na činnost Krajských středisek mládeže  

- TL – Podzim 2013  

- nákup dárkových košů do výše 1000,- Kč/ks  u příležitosti životního jubilea pro Svatopluka 

Pešata a Františka Prouska  

- cestovní náklady na VH FAČR do výše 5000,- Kč   

- nákup a následný prodej 150 ks míčů NIKE Premiér Team vel. č.5 od společnosti NETFOTBAL 

za cenu 420,- Kč/ks pro kluby MSKFS, které si na základě objednávky odkoupí tyto míče od 

MSKFS za stejně zvýhodněnou cenu 

- nákup a následný prodej vstupenek na kvalifikační utkání ČR – Itálie ve výši 39510,- Kč pro 

členy odborných komisí MSKFS, kteří si na základě objednávky odkoupí tyto vstupenky od 

MSKFS za stejnou cenu  
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c)    VV bere na vědomí: 
- informace z jednotlivých  OFS 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 19.6.2013 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+ 

T banky, stav pokladní hotovosti, stav soutěžních záloh klubů) 

- Zápis o provedené kontrole hospodaření MSKFS za I. čtvrtletí 2013, inventarizaci majetku a 

plnění Usnesení  VV MSKFS předložený Ing. Janem Čarnoký – místopředsedou ORK MSKFS 

- informace z VH ČUS – Ing. Vladimír Janoško zvolen členem krajské rady ČUS 

 

 

Jednání VV bylo ukončeno ve 20,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 1.8.2013 od 16:00 hod v sídle MSKFS. 

Pozvánky nebudou zasílány! 

 

V Ostravě 19.6.2013          

 

Zápis ověřil:    Bc. Martin Bednář        Zapsal:  Ing. Vladimír Janoško 
 


