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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 1/2014  z  jednání VV MS KFS 
 
Datum konání:   14. - 15.2.2014 
 
Čas konání:        17,00 hod 
 
Místo konání:    Chata Sabinka na Pradědu 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek, Mgr. Antonín Patka,  Zdeněk Duda,        
                           Ing. Miroslav Záloha, Ing. Vladimír Janoško,  
                                                                                                                                    
Hosté:                 Karel Kula 
 
Omluveni:           Tomáš Selník 
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 
 
 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis  č. 12/2013   

- na žádost FAČR uspořádání turnaje Kouba Cup v termínu 25. – 28.8. 2014  

- účast místopředsedy MSKFS V. Vojtíška na aktivu předsedů KFS a OFS v Nymburku 21.2. 

- návrh těchto kandidátů na udělení ocenění Dr. Jíry za rok 2013 – Jaroslav Janoš, František 

Kočař, Ing. Vladimír Nippert a návrh na kandidáta na udělení Osobnost fotbalu nositel Velké 

plakety za rok 2013 – Ing. Stanislav Gajdušek  

- smlouvu o spolupráci mezi MSKFS a FAČR na rok 2014, výše příspěvku od MSKFS činí 241200,- 

Kč  

- účast M. Bednáře a T. Selníka na vyhlášení ankety  Fotbalista roku 2013, která se uskuteční 

3.3.2014 v Praze  

- po dohodě s TMK na podporu vzdělávání trenérů z Moravskoslezského kraje  uspořádání dvou 

běhů školení trenérů Licence C ( 14. – 16.3.; 21. – 23.3.) – školení budou spolufinancována z 

dotace Statutárního města Ostrava na rok 2014 ve výši 50000,- Kč  

- od jarní části SR 2013/14 toto složení Marketingové komise: Pavel Novotný – předseda, Adam 

Krištof – člen, Roman Bečica – člen   

- na návrh HK náklady na delegáty za podzimní část SR 2013/14 ve výši 68238,- Kč  

- na návrh HK náklady na dohledy  za podzimní část SR 2013/14 ve výši 7600,- Kč  

- na návrh HK náklady na odměny pro členy odborných komisí za podzimní část SR 2013/14 ve 

výši 47600,- Kč  

- na návrh HK rozpočet MSKFS na rok 2014   

- Kontrolu hospodaření MSKFS za IV. Čtvrtletí 2013 provedené  místopředsedou ORK MSKFS Ing. 

Janem Čarnokým  
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- připomínky a požadavky ORK MSKFS projednané dne 13.2.2014  

- na návrh KR 1000,- Kč na zakoupení  dárkového koše pro člena KR Josefa Mudru u příležitosti 

jeho životního jubilea  

- na návrh KR odvolání člena KR s hlasem poradním Ondřeje Cieslara  

- nákup 30 ks Souboru předpisů, 30 ks Pravidel fotbalu a 30 ks odznaků rozhodčího pro potřeby 

OFS (5 ks/OFS) na podporu náboru nových rozhodčích  

- nákup mobilního telefonu pro PTM  ve výši 8.400,- Kč  

- nákup pohárů Bauer do výše 34000,- Kč pro potřeby MSKFS   

- finanční podporu pro trenéry mládežnických družstev  klubů MSKFS  ve výši 2000,- Kč/družstvo 

mládeže (celkem 292000,- Kč). Částku je možné použít výhradně na odměny pro trenéry. 

Částka bude zaslána v celkové výši na účet příslušného klubu. 

- složení Likvidační komise MSKFS: Ing. Jan Čarnoký – předseda, Tomáš Selník – člen, Ing. 

Albert Kotala – člen, Ing. Vladimír Janoško – člen 

 

 
c)    VV bere na vědomí: 

 

- žádost klubu  TJ Dobratice na VV  FAČR o poskytnutí finanční výpomoci na odstranění škod 

způsobených vichřicí. O možné podpoře rozhodne na svém dalším zasedání.  

- informace K. Kuly z Řídící komise  FAČR pro Moravu  

- Výsledek kontroly hospodaření – státní dotace MŠMT „program II a V“ – neinvestiční dotace – 

provedenou Ing. Janem Čarnokým – místopředsedou ORK MSKFS - bez závad  

- informace M. Bednáře z Regionální komise FAČR z 3.12.2013 

- informace z jednotlivých  OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 14.2.2014 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+ 

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

- informaci z TMK o uspořádání speciálního semináře pro trenéry mládeže „Budoucnost fotbalu“, 

který proběhne ve Lhotce u Ostravy dne 24.2. 

- informaci z TMK o uspořádání speciálního semináře pro trenéry z Moravskoslezského kraje 

s reprezentačním trenérem Pavlem Vrbou, který proběhl dne 1.2. v Opavě 

- informace z KM o uspořádaných halových turnajích ml. dorostu „O pohár VV MSKFS“ (I. Kolo a 

semifinále) a přípravě finálového turnaje, který se uskuteční 23.2. v Ostravě 

- informaci z KR – zrušení uspořádání Školy mladých rozhodčích pro malý počet uchazečů 

- informace z KR o velmi kvalitně zajištěném semináři pro rozhodčí konaném ve dnech 1. - 2. 

2.2014 v Opavě 

- výsledek ankety klubů o nejlepší rozhodčí KP mužů po podzimní části. Nejlépe hodnocení jsou: 

Jahoda Kamil, Pustějovský Martin, Trigas Paskal 

- potvrzení o převzetí záštity nad finálem Krajského poháru mužů 2014 Hejtmanem 

Moravskoslezského kraje p. Miroslavem Novákem 

- VV projednal žádost KR o navýšení odměny pro Obsazovací úsek KR na 10000,- Kč za jarní 

(resp. podzimní) část SR 2014 a odložil rozhodnutí o této žádosti po skončení jarní části SR 

2014 

- VV připomíná klubům na možnost nahlášení zasloužilých funkcionářů na Ocenění Zlatou 

plaketou MSKFS, která se každoročně uděluje na Losovacím aktivu. Návrhy je možné zasílat 

nejpozději do 30.4.2014 
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Jednání VV bylo ukončeno 15.2. ve 12,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční   11.3.2014 v sídle MSKFS 

Pozvánky nebudou zasílány! 

 

V Ostravě 15.2.2014         

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


