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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 10/2013  z  jednání VV MS KFS 
 
Datum konání:    27. – 28.9.2013 
 
Čas konání:       27.9. od 19:00 hod do 23:00 hod společně s VV Olomouckého KFS, 28.9. od 8:30   
                           hod do 12:00 hod samostatně 
 
Místo konání:    Hotel Relax v Rožnově pod Radhošťem 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek, Mgr. Antonín Patka,  Zdeněk Duda,        
                           Tomáš Selník, Ing. Miroslav Záloha (pouze 27.9.), Ing. Vladimír Janoško,  
                                                                                                                                    
Hosté:                 Karel Kula, VV Olomouckého KFS  
                                                                              
Omluveni:            
 
 
4)  Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 
 

1/10/2013 – výše jednotného poplatku za školení trenérů licence C  
T: 22.10. 

            Z: předsedové OFS 
 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis  č. 9/2013  

- na návrh KM propozice a systém halového turnaje O pohár předsedy VV MSKFS včetně 

rozpočtu na tuto akci ve výši 120.000,- Kč  

- výrobu a distribuci Bulletinu MSKFS č.1/2013 a propagačních letáčků na nábor nových 

rozhodčích do řad MSKFS včetně celkových nákladů ve výši 19.000,- Kč  

- výrobu a distribuci Bulletinu MSKFS č. 2/2013 včetně nákladů ve výši 11.000,- Kč  

- nákup teplákových souprav pro potřeby KM  ve výši 26.000,- Kč , financování zajištěno 

z dotace KO ČUS  

- nákup míčů NIKE pro potřeby KM  ve výši 14.000,- Kč , financování zajištěno z dotace KO ČUS  

- finanční náklady na dopravu družstev ve výši 95.000,- Kč  na turnaj krajských výběrů U – 15  

Kouba Cup 2013  

- spolupráci s firmou Papilio s.r.o. na zajištění propagace kvalifikačního turnaje ME hráčů do 19 

let, který pořádá FAČR ve spolupráci s MSKFS ve dnech 17. – 22.10. ve městech Ostrava a 

Opava  

- nákup notebooku pro potřeby předsedy MSKFS ve výši 12.000,- Kč  

 

 

- VV neschvaluje žádost klubu TJ Vendryně na prominutí finanční kompenzace ve výši 30.000,- 

Kč za nedostatečný počet mládežnických družstev  
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c)    VV bere na vědomí: 

- informace z ŘK  FAČR pro Moravu přednesené p. Karlem Kulou a Mgr. Jiřím Kubíčkem 

- informace  Václava Vojtíška a Mgr. Stanislava Kalába z Regionální komise  FAČR, ze dne  

3.9.2013 – mj. kritika a nespokojenost  zúčastněných klubů k nejasné realizaci finanční dotace 

akce Zelený trávník 2013 ( časový problém), informace o elektronickém vyplňování členství a 

elektronickém vyplňování zápisu o utkání (do budoucna nutnost internetového připojení na 

všech stadionech) 

- informace z FAČR o zřízení nové funkce „Koordinátor FAČR pro státní a veřejnou správu“ , 

kterou bude vykonávat Bc. Zdeněk Bursa – bursa@fotbal.cz 

- informace z jednotlivých  OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV 

- nespokojenost OFS Nový Jičín ohledně špatné komunikace ze strany FAČR k OFS Nový Jičín 

v záležitosti nepřidělení dotace z programu IV. klubu SK Beskyd Frenštát p. R. a následnému 

opětovnému přidělení dotace 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 27.9.2013 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u J+ 

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

- ukončení činnosti Karla Kondziolky v STK z pracovních důvodů 

- Zápis o provedené kontrole hospodaření MSKFS za II. Čtvrtletí 2013, předloženou Ing. Janem 

Čarnokým z ORK MSKFS 

- informativní e – mail od České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) , která mj. nabízí 

poradenství a servis  zejména právního charakteru svým členům – předáno na kluby MSKFS 

- VV děkuje VV Olomouckého KFS za vstřícné a podnětné společné zasedání, které pomůže 

oběma KFS k  rozvoji fotbalu v našem kraji 

 

 

 

 

 

Jednání VV bylo ukončeno ve 20,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční v úterý  22.10.2013 od 16:00 hod v sídle MSKFS 

Pozvánky nebudou zasílány! 

 

V Ostravě 28.9.2013         

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


