Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Náměstí S. Čecha 10, Ostrava

Komuniké č. 8/2015 z jednání VV MS KFS
Datum konání: 22.6.2015
Čas konání:

18,00 hod

Místo konání:

sekretariát MSKFS

Přítomni:

Karel Kula, Zdeněk Duda, Jiří Lincer, Tomáš Selník,
Mgr. Antonín Patka, Ing. Miroslav Záloha Ing. Vladimír Janoško,

Hosté:
Omluveni:

Václav Vojtíšek

Usnesení MS KFS:
a)

VV MS KFS ukládá:

b)

VV MS KFS schvaluje:
-

Zápis č. 7/2015

-

finanční příspěvek pro kluby hrající v SR 2015-16 soutěže I.B třídy mužů (viz Komuniké VV
MSKFS 12-2014) včetně postupujících klubů do I.A třídy mužů. Tento finanční příspěvek není
určen klubům, které sestoupily po skončeném SR 2014-15 z I.A třídy do soutěží I.B třídy .
Podmínky vyúčtování tohoto příspěvku budou určeny dodatečně

-

Smlouvu o poskytování reklamních a propagačních služeb s firmou CBFS s.r.o. Smlouva se
uzavírá na SR 2015-16

-

vydání RS MSKFS pro SR 2015-16 pouze v elektronické podobě

-

pro SR 2015-16, že po ukončení podzimní části i jarní části mají kluby možnost písemně
požádat o přeúčtování odměn a dopravného delegátů utkání na MSKFS, nejpozději však do 14
dnů po ukončení jarní a podzimní části soutěže

c)
-

VV bere na vědomí:
informace předsedy VV Karla Kuly z jednání ŘK FAČR pro Moravu ze dne 15.6.

-

informace o průběhu VH FAČR konané 5.6. v Praze (mj. schválení nových Stanov FAČR)

-

informace z jednotlivých OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV

-

Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV

-

ekonomický přehled k 22.6.2015 (stav účtů MS KFS u ČSOB, stav termínovaného vkladu u J+ T
banky, stav pokladní hotovosti, stav soutěžních záloh klubů)
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-

informace z KM o úspěšném uspořádání žákovského turnaje Turnaj vítězů, který organizovala
KM ve spolupráci s FK Bohumín pro vítěze jednotlivých žákovských soutěžích v SR 2014/15
v neděli 21.6.

-

informace z KM o úspěšném vystoupení výběru MSKFS na Letní olympiádě dětí a mládeže
2015, která se konala v Plzni 14. – 19.6.

-

návrh KR MSKFS na výměnu delegátů a rozhodčích MSKFS v soutěžích řízených ŘK FAČR pro
Moravu na SR 2015-16

Jednání zasedání VV bylo ukončeno 22.6. ve 20,00 hod.
Příští schůze výkonného výboru se uskuteční v úterý 28.7.2015 od 16,00 hod v sídle MSKFS.
V Ostravě 22.6.2015
Zápis ověřil:

Karel Kula

Zapsal: Ing. Vladimír Janoško

2

