Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Náměstí S. Čecha 10, Ostrava

Komuniké č. 5/2014 z mimořádného jednání VV MS KFS
Datum konání: 13.5.2014
Čas konání:

16,00 hod

Místo konání:

Ostrava, sídlo MSKFS

Přítomni:

Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Ing. Miroslav Záloha, Mgr. Antonín Patka, Zdeněk
Duda, Tomáš Selník, Václav Vojtíšek, Ing. Vladimír Janoško,

Hosté:

Karel Kula, Ing. Michael Viščor

Omluveni:

Usnesení MS KFS:
a) VV MS KFS ukládá:

b) VV MS KFS schvaluje:
-

Zápis č. 4/2014

-

na základě navýšení dotace na 1.162.520,- Kč upravený návrh pro investiční akci „Zelený
trávník 2014“ za Moravskoslezský kraj: TJ Sokol Ženklava – 315.307,- Kč; TJ Lokomotiva
Petrovice – 305.000,- Kč; TJ Darkovice – 300.000,- Kč ; Fotbal Studénka – 242.213,- Kč

-

systém rozdělení státní dotace z MŠMT program IV. (1.286.418,- Kč) pro kluby dle členské

-

na základě doporučení FAČR založení nadačního fondu pod názvem „Nadační fond na podporu

základny
fotbalové mládeže v Moravskoslezském kraji“ se Správní radou ve složení – Václav Vojtíšek,
Tomáš Selník, Ing. Vladimír Janoško; a Dozorčí radou ve složení – Ing. Miroslav Záloha,
Zdeněk Duda, Jiří Lincer
-

schvaluje počáteční vklad do Nadačního fondu ve výši 20.000,- Kč

-

schvaluje finanční příspěvek do výše 1.000,- Kč pro družstvo, které se umístí v soutěžích žáků
SR 2013/2014 na 1. – 3. místě. Tento finanční příspěvek je určen pouze na nákup medailí
(doporučení u společnosti POHÁRY BAUER – 20% sleva , heslo „MSKFS“ napište do poznámek
v závěru objednávky). Kluby si musí samy zajistit objednávku a na svaz zaslat daňový doklad,
který musí mít hlavičku MSKFS, nejpozději do 30.7., na základě kterého jim bude částka zpětně
proplacena. Samotné předání medailí hráčům je plně v kompetenci klubů
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c)

VV bere na vědomí:
-

informace z ŘK FAČR přednesené Karlem Kulou – seznam klubů, kterým bylo přiděleno SpSM –
34 a SCM -29; seznam klubů z MSD – které byly zvoleny na VH FAČR

-

Zápis z 3. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR ze dne 6.5.

-

informaci o rozdělení doplatku za členství za rok 2013 a návrh rozdělení členských příspěvků za
rok 2014 na OFS

-

informaci o výši dotace na činnost pro KFS 1.000.000,- Kč a návrh rozdělení předpokládané
dotace na činnost pro OFS

-

předložený návrh změn Stanov FAČR

-

informace o dotační částce ve výši 7.000.000,- Kč na výstavbu minihřišť pro rok 2014,
předpoklad 8 – 9 žadatelů

-

informace z jednotlivých OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV

-

Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV

-

ekonomický přehled k 13.5.2014 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+
T banky, stav pokladní hotovosti, stav soutěžních záloh klubů)

-

informaci o svolání 13. VH MS KO ČUS, která se uskuteční 28.5.2014 od 15,30 hod v zasedací
místnosti ČSAD Ostrava, Vítkovická 3083/1,Ostrava

Jednání mimořádného zasedání VV bylo ukončeno 13.5. ve 20,30 hod.
Příští schůze výkonného výboru se uskuteční 27.5.2014 od 16,00 hod v sídle MSKFS.
Pozvánky nebudou zasílány!
V Ostravě 13.5.2014
Zápis ověřil:

Bc. Martin Bednář

Zapsal: Ing. Vladimír Janoško

2

