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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 3/2014  z  jednání VV MS KFS 
 
Datum konání:   8.4.2014 
 
Čas konání:        16,00 hod 
 
Místo konání:    sídlo MSKFS 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Mgr. Antonín Patka,  Zdeněk Duda,        
                           Ing. Miroslav Záloha, Tomáš Selník, Ing. Vladimír Janoško,                                                                                                                                     
 
Omluveni:           Václav Vojtíšek, Karel Kula 
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 

1/3/2014 – vytvořit metodiku výběru trenérů pro stáž v zahraničí - Norimberk 
T: 30.6.2014 
Z: Mgr. Zajíc 
 
2/3/2014 – provést kontrolu trenérských licencí u mládežnických družstev MSKFS   
T: průběžně 
Z: TMK 
 
 

b)   VV MS KFS schvaluje: 
- Zápis  č. 2/2014   

- tento návrh pro investiční akci „Zelený trávník 2014“ za Moravskoslezský kraj: TJ Sokol 

Ženklava – OFS Nový Jičín; TJ Lokomotiva Petrovice – OFS Karviná; TJ Darkovice – OFS Opava   

- předání dalších 5 ks Souboru předpisů, 5 ks Pravidel fotbalu a 5 ks odznaků rozhodčího pro 

potřeby MěFS Ostrava na podporu náboru nových rozhodčích  

- výši dotace z vlastních zdrojů pro jednotlivé OFS na pořádání zimních soutěží mládeže pro rok 

2014 takto: OFS Nový Jičín – 10.000,- Kč; OFS Bruntál – 10.000,- Kč; OFS Opava – 25.000,- 

Kč; OFS Karviná – 15.000,- Kč; MěFS Ostrava – 25.000,- Kč; OFS Frýdek – Místek – 70.000,- 

Kč. Dotace je určena na pronájem haly nebo hřiště, na odměny rozhodčím a pořadatelům, na 

ceny, poháry apod.  

- na návrh KM nákup 4 ks futsalových míčů pro výběry žáků  – ve výši 2.400,- Kč  

- předložený návrh Inventarizační komise na vyřazení materiálního vybavení z evidence MSKFS -

2 sady dresů   

- na návrh KR předloženou nominační listinu delegátů a rozhodčích soutěží I.A, I.B a mládeže 

pro Jarní část SR  2013/2014  

- výrobu 20 ks reklamních plachet MSKFS  u firmy Media Walk v rámci reklamního plnění   
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- předložený Projekt sloučení klubů FC Slavoj Bruntál a TJ Olympia Bruntál od SR 2014/2015 za 

předpokladu, že budou splněny všechny podmínky dle Organizační směrnice pro činnost 

členských klubů  

- poplatek za sloučení klubů FC Slavoj Bruntál a TJ Olympia Bruntál ve výši 10.000,- Kč  

- opravu Statutu VV dle předloženého návrhu předsedy VV Bc. Martina Bednáře   

- nákup 1000 ks igelitových tašek s logem MSKFS od společnosti Tiskárna Schenk do výše 7000,- 

Kč 

- Smlouvu o ubytování pro účastníky Kouba Cup 2014 se společností Boswell (hotel Vista) 

- na návrh KM organizaci letního turnaje mladšího dorostu O pohár VV MSKFS. OFS mohou 

proúčtovat náklady (pronájmy hřišť, ceny, odměny rozhodčím a pořadatelům) za pořádání 

základního kola tohoto turnaje, do výše 5.000,- Kč. Doklady musí být adresovány na MSKFS!  

- odměnu pro účastníky finále ( 6 družstev) letního turnaje mladšího dorostu O pohár VV MSKFS 

v podobě 10 ks míčů NIKE/družstvo  

- nákup věcného daru pro Miroslava Ozaniaka u příležitosti významného životního jubilea –do 

výše 1.000,- Kč  

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

výši  500,- Kč i pro  Ing. Jiřího Juřičku a Oldřicha Jakubka, kteří se účastní zasedání KR resp. 

KM jako přizvaní hosté – jsou členy KR a KM ŘK FAČR  příp. KM FAČR  

- podporu žádosti na FAČR od TJ UNIE Hlubina na financování osvětlení  

- nákup 10 ks teplákových souprav a triček s logem FAČR pro reprezentativní účely ve výši 

33.880,- Kč  

                          
c)    VV bere na vědomí: 
 

- informace z FAČR ohledně pořadí zájemců na výstavbu minihřiště v roce 2014 ( FC Vlčovice – 

Mniší – č.3; TJ Slavia Píšť – č.13; FC Hlučín – č.15; FC Baník Ostrava – č.16) 

- pracovní materiál zaslaný z FAČR – Veteránský fotbal – organizace soutěží v rámci soutěží OFS, 

případné finále v rámci MSKFS 

- Jednací řád 16. Valné hromady FAČR – 7.6.2014 v Praze 

- výsledek ankety klubů o provádění pokutových kopů při nerozhodném výsledku po skončeném 

utkání, kluby nepodpořily tento návrh a VV tudíž neschvaluje a nezavede tuto možnost v SR 

2014/2015 (hlasování: 1 pro , 2 se zdržel, 3 proti)  

- informace z jednotlivých  OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 8.4.2014 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+ 

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

- informaci z TMK ohledně vyškolení 118 trenérů licence C v rámci dotačního projektu ze 

Statutárního města Ostrava  

- informaci o zřízení Živnostenského listu od 2.4.2014 na Reklamní činnost, marketing, mediální 

zastoupení, velkoobchod a maloobchod 

 

Jednání VV bylo ukončeno 8.4. ve 21,00 hod. 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční   28.4.2014 od 16,00 hod v Penzionu Zátiší 

v Komorní Lhotce! 

Pozvánky nebudou zasílány! 

V Ostravě 8.4.2014        Zápis ověřil:    Bc. Martin Bednář        Zapsal:  Ing. Vladimír Janoško 
 


