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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 6/2014  z  jednání VV MS KFS 
 
 
Datum konání:   27.5.2014 
 
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, Mgr. Radim Zajíc, Miroslav Vrzáček – člen VV FAČR, Vlastimír Hrubčík –  
                           člen VV FAČR 
 
Omluveni:            
 

 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 
 
 
 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis VV č. 5/2014  

- finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na dopravu pro OFS Opava na finále MOT U - 12 v Hluku  

- předložený návrh TMK na složení trenérů a členů výpravy na pobytovou stáž v Norimberku  

- termín Losovacího aktivu MSKFS pro SR 2014 – 15, a to  úterý 1.7. od 17:00 hodin ve 

společenském sálu v sídle MSKFS  

- předloženou Termínovou listinu MSKFS pro SR 2014 – 15  

- předloženou Přihlášku do soutěží MSKFS pro SR 2014 – 15  

- pro SR 2014 – 15 u soutěže I.A třídy mužů povinnost klubům pořizovat videozáznam z  

domácích mistrovských utkání ( za stejných podmínek jako v soutěži KP mužů) 

- příspěvek na činnost pro kluby I.A tříd v SR 2014 – 15 ve výši 5.000,- Kč. Každý klub má 

možnost čerpat tuto částku ve výši 5000,-Kč  na:  
- Zdravotní vybavení nebo regenerační služby 

- Nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy (hrací plochy, haly) 

- Sportovní potřeby 

     Na faktuře musí být uveden jako odběratel MS KFS, částku hradíme z účtu MS KFS přímo 

dodavateli, faktura musí být předem zaslána na sekretáře MSKFS ke kontrole, při platbě za 

sportovní potřeby vydá MSKFS klubu předávací protokol, termín předání faktury MS KFS od 

1.8.2014 do 30.9.2014  
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- příspěvek na činnost pro kluby hrající soutěže mužů KP, I.A tříd a I.B tříd  v SR 2014 – 15 ve 

výši 3.000,- Kč. Každý klub má možnost čerpat tuto částku ve výši 3000,-Kč  na:  
- Zdravotní vybavení nebo regenerační služby 

- Nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy (hrací plochy, haly) 

- Sportovní potřeby 

     Na faktuře musí být uveden jako odběratel MS KFS, částku hradíme z účtu MS KFS přímo 

dodavateli, faktura musí být předem zaslána na sekretáře MSKFS ke kontrole, při platbě za 

sportovní potřeby vydá MSKFS klubu předávací protokol, termín předání faktury MS KFS od 

1.8.2014 do 30.9.2014  

- tyto kandidáty na udělení ocenění Zlatá plaketa MSKFS 2014 za zásluhy  o rozvoj 

v Moravskoslezském kraji: František Šimek – návrh TJ DURMAN Staré Město, Stanislav Homola 

– návrh TJ Klimkovice, Josef Štěpánek – návrh OFS Karviná  

 
c)    VV bere na vědomí: 

- informace z ŘK FAČR přednesené Karlem Kulou  

- informace od členů VV FAČR za okresy a kraje Moravy Miroslava Vrzáčka a Vlastimíra Hrubčíka. 

Oba poděkovali za přijetí a otevřenou diskuzi na témata , která trápí fotbalové hnutí – systém 

rozdělení státních dotací, podpora výkonnostní a mládežnické kopané atp.  

- informaci o stavu příprav žákovského turnaje Kouba Cup 2014 (25. – 28.8.) přednesenou Mgr. 

Radimem Zajícem – ubytování a stravování pro všechny výpravy v Hotelu Vista v Ostravě, 

návrh hracích ploch, atd.  

- informace z jednotlivých  OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 27.5.2014 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+ 

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

- informaci KM o termínu finále letního turnaje mladšího dorostu – 20.8. 

 

 

Jednání zasedání VV bylo ukončeno 27.5. ve 20,00 hod. 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční   20.6.2014 od 18,00 hod na území OFS Opava – 

místo bude upřesněno dodatečně. 

Pozvánky nebudou zasílány! 

V Ostravě 27.5.2014         

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


