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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 
                Komuniké č. 1  z  jednání VV MS KFS ze dne 3.2.2012 
 
Datum konání:    3. února 2012 
 
Čas konání:       od 16:00 hod do 20:00 hod 
 
Místo konání:    Hotel Bonum Ostrava 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Ing. Daniel Šebestík, Zdeněk Duda, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek,  
                           JUDr. Radim Miketa, Ing. Vladimír Janoško                                                                                  
 
Hosté:                 Ing. Matouš Hába 
                            
Omluveni:           Mgr. Tomáš Trucha, Oldřich Jančák 
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a) VV MS KFS ukládá: 

 
1/1/2012 – přihlásit se ke členství ve FAČR 
T:  29.2.2012 
Z:  všichni členové VV a odborných komisí MS KFS 
 

 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis  č. 13/2011   

- na základě návrhů z OFS tyto kandidáty na udělení ceny Dr. Jíry za rok 2011: Miroslav Kubala 

– OFS Nový Jičín, Josef Handlíř – MěFS Ostrava a František Ujfaluši – OFS Bruntál                                         

- na základě informace z FAČR zakoupení vstupenek na utkání reprezentace  na EURU 2012 pro 

potřeby MS KFS dle nabídky z FAČR. Rozdělení bude určeno dodatečně  

- mimořádnou finanční dotaci ve výši 15.000,- Kč pro OFS Frýdek – Místek na základě chybného 

nezařazení tohoto OFS do dotačního programu SYNOT TIP    

- příspěvek na dopravu pro účastníky ŠMR FAČR v celkové výši 3000,- Kč  - Mikeska, Vítek, 

Šafrán na základě úspěšného absolvování a zaslání hodnotící zprávy  

- mimořádnou odměnu k životnímu jubileu pro vedoucího Projektu Talent a mentor Ing. Miloše 

Holíka ve výši 2000,- Kč  

- licenční poplatek pro rozhodčí, kteří postoupili z OFS do soutěží MSKFS  pro jarní část SR 

2011/2012 ve výši 250,- Kč. V ceně poplatku je Rozpis soutěže 

- zvýšení náhrad pro rozhodčí z listiny rozhodčích MS KFS a vyšších na celodenních akcích 

pořádaných KM MS KFS na 600,- Kč/osobu/den + cestovné  

- pro členy realizačních týmů při MS KFS  částku 250,- Kč/osobu  na závěrečné občerstvení na 

konci kalendářního roku (stejně jako členové KM)  

- materiální vybavení v podobě míčů žákovským družstvům hrající soutěže MS KFS ve výši 

115.500,- Kč  
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- založení spořícího účtu u ČSOB  

- Výsledek hospodaření za rok 2011 – 239.820,- Kč zisk 

- předložený Inventarizační řád a Inventarizační protokol  

- uzavření nové Smlouvy s OTU ČSTV Ostrava o pronájmu nebytových prostor s platností od 

1.1.2012   

- ukončení Smlouvy o poskytování účetních a poradenských služeb mezi MS KFS a Matoušem 

Hábou ze dne 3.1.2011 a to ke dni 29.2.2012  

- ukončení Smlouvy o spolupraci mezi MS KFS a Matoušem Hábou ze dne 1.4.2011 a to ke dni 

29.2.2012  

- uzavření Smlouvy o poskytování účetních a poradenských služeb mezi MS KFS a Ing. 

Matoušem Hábou ode dne 1.3.2012 – cena služeb 6000,- Kč/měsíc  

- zakoupení nové SIM karty pro předsedu MS KFS Bc. Martina Bednáře  a zařazení pod rámcovou 

smlouvu MS KFS s platností od 6.2.2012  

- nákup pohárů pro rok 2012 jako odměny pro vítěze soutěží MS KFS ve výši 25984,- Kč 

- převedení dotace z FAČR za rok 2011 určenou pro Komisi futsalu Moravskoslezského kraje ve 

výši 17500,- Kč  

 
c)    VV bere na vědomí: 

- informace o Investiční akci Zelený trávník 2012. OFS jsou povinny nahlásit své kandidáty do 

29.2.2012 na sekretariát MS KFS, včetně podkladových materiálů. Pro rok 2012 jsou 

upředňostněny OFS Nový Jičín, Karviná a Ostrava, ostatní OFS mohou zaslat rovněž své 

kandidáty, kterým bude vyhověno v případě mimořádného navýšení dotace na tuto akci ze 

strany FAČR 

- pozvánku na halový turnaj žáků „Pohár předsedy ŘK FAČR pro Moravu, který se koná ve dnech 

4. – 5.2.2012 v Brně 

- dopis pana Zdeňka Zborovského ze dne 12.12.2011, ve kterém oznamuje odstoupení z funkce 

člena ŘK FAČR pro Moravu 

- informace o stavu přípravy mezinárodního dorosteneckého turnaje reprezentací U – 18 

Memoriál Václava Ježka, který se uskuteční v srpnu 2012 v Moravskoslezském kraji 

- přednesené informace z OFS  

- informaci o přidělení finanční dotace z programu Konvence UEFA pro SR 2011/2012 ve výši 

60.000,- Kč pro MS KFS a 6.000,- pro každý OFS. Tato dotace je určena na Školu mladých 

rozhodčích a školení (vzdělávání, fyzická příprava) talentovaných rozhodčích do 25 let 

- informaci o dotaci z Konvence UEFA na program Talent a mentor – zatím v jednání 

- informaci z KR – nahlášení nových delegátů svazu pro soutěže řízené MS KFS – Martin Špalek a 

Ladislav Kubánek 

- výši poplatků  za seminář rozhodčích stanovené KR MS KFS (550,- Kč rozhodčí KP a I.A, 250,- 

Kč rozhodčí I.B a mládeže, 300,- Kč za dobrovolné ubytování) 

- Zprávu o stavu mentorského programu v MS KFS po podzimní části SR 2011/2012 předloženou 

Ing. Holíkem 

- Zprávu HK o nákladech klubů na rozhodčí – VV apeluje na KR na snižování těchto nákladů  

- ekonomický přehled k 3.2.2012 ( stav účtů MS KFS u ČSOB a J & T banky,  stav pokladní 

hotovosti, stav soutěžních záloh klubů) 

- Zápisy odborných komisí od posledního VV 

- zprávu ORK MS KFS o kontrole pokladní hotovosti k 31.12.2011  a hospodaření za rok 2011 

- informaci o průběhu  výběrového řízení na pozici administrativní pracovník MS KFS přes Úřad 

práce s využitím programu na podporu zaměstnanosti OZP 
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- informaci o stavu založení webové stránky Fotbal bez korupce 

- informaci o uzavření Smlouvy o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel mezi MS KFS a 

společnosti SYNOT TIP – jedná se o částku 75000,- Kč 

- informaci o přidělení účelové dotace na podporu talentované mládeže na rok 2012 z MSK – 

jedná se o částku 40000,- Kč 

 

Jednání VV bylo ukončeno  v 20,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční v úterý 6. 3.2012 od 16:00 hod v sídle MS KFS. 

Pozvánky nebudou zasílány! 
 
 
 
 
V Ostravě 3.2.2012         Zápis ověřil:    Bc. Martin Bednář        Zapsal:  Ing. Vladimír Janoško 
 
 


