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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 2/2014  z  jednání VV MS KFS 
 
Datum konání:   11.3.2014 
 
Čas konání:        16,00 hod 
 
Místo konání:    sídlo MSKFS 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek, Mgr. Antonín Patka,  Zdeněk Duda,        
                           Ing. Miroslav Záloha, Tomáš Selník, Ing. Vladimír Janoško,  
                                                                                                                                    
Hosté:                 Mgr. Radim Zajíc, VV MěFS Ostrava od 19,00 hod 
 
Omluveni:           Karel Kula 
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 

1/2/2014 – zjistit podmínky pro stáž trenérů v zahraničí  
T: 30.6.2014 
Z: Mgr. Zajíc, K. Kula 
 
2/2/2014 – Vytvořit koncepci podpory trenérů  
T: 30.6.2014 
Z: Mgr. Zajíc 
 
 

b)   VV MS KFS schvaluje: 
- Zápis  č. 1/2014                            

- návrh pořadí zájemců o výstavbu minihřiště v roce 2014 za Moravskoslezský kraj: 1. FC 

Vlčovice – Mniší   2. TJ Slavia Píšť   3. FC Hlučín    4. FC Baník Ostrava 

- úhradu faktury za pronájem haly  pro pořádání Krajské zimní ligy (organizátor OFS Frýdek – 

Místek) ve výši 29600,- Kč. Částka bude započítána do dotačního  příspěvku MSKFS  pro OFS 

pro rok 2014 

- na návrh KM nákup rozlišovací trik pro výběry žáků  – 2 x 15 ks  

- na základě příkazu kontrolního orgánu zrušení odměňování členů odborných komisí a to 

s účinnosti od jarní části SR 2013/14 (100,- Kč/člena/zasedání)  

- příspěvek na občerstvení na hodnotící zasedání odborných komisí po jarní i podzimní části ve 

výši  1000,- Kč na člena DK a STK a 500,- Kč na člena KM, TMK, MK, HK a KR  

- předloženou Inventarizaci majetku k 31.12.2013  

- předložený návrh na vyřazení majetku z evidence MSKFS  

- předloženou nominační listinu rozhodčích KP s podmínkou splnění limitu fyzických prověrek  

rozhodčího Maxima Kontoršikova  
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- na návrh KR licenční poplatek ve výši 150,- Kč pro nové rozhodčí a delegáty v soutěžích MSKFS 

pro Jarní část SR 2013/14   

- na návrh KR zařazení rozhodčího Alexe Černoeviče na listinu TOP rozhodčích KP pro soutěže 

ŘK FAČR pro Moravu  

- na návrh KR přeřazení rozhodčích Kreželoka a Rybáře do soutěží řízených příslušnými OFS  

- nákup propagačních magnetek s logem MSKFS v počtu 3000 ks za cenu 6400,- Kč   

- nákup 85 ks míčů NIKE od společnosti GAZA Sport do výše 40000,- Kč, dotace z KS ČUS 

- dodatek ke Smlouvě o Poskytování účetních a poradenských služeb uzavřené dne 1.3.2012  - 

dohodnutá částka  činí 7000,- Kč  

 
c)    VV bere na vědomí: 
 

- informace podané Václavem Vojtíškem o průběhu setkání předsedů OFS a KFS s vedením FAČR 

v Nymburce dne 21.2. 

- Spisový a Skartační řád FAČR, který bude aplikovat pro potřeby MSKFS 

- informace z jednotlivých  OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 11.3.2014 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+ 

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

- informace Radima Zajíce o přidělení organizace Kouba Cupu v měsíci srpnu 

- uzavření Smlouvy o reklamě se společnosti GAZA Sport na rok 2014 za částku 4000,- Kč 

- informaci z Komuniké VV FAČR ohledně nevyhovění žádosti klubu TJ Dobratice na poskytnutí 

finanční výpomoci na odstranění škod způsobených vichřicí 

- VV připomíná klubům 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 

 

 

Jednání VV bylo ukončeno 11.3. ve 21,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční   8.4.2014 v sídle MSKFS! 

Pozvánky nebudou zasílány! 

 

V Ostravě 11.3.2014         

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


