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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 11/2013  z  jednání VV MS KFS 
 
 
 
Datum konání : 22.10.2013 
Čas konání : od 16:00 do 20:00 
Místo konání : sídlo MS KFS 
 
Přítomni : Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek, Mgr. Antonín Patka, Zdeněk Duda, 
Tomáš Selník, Ing. Miroslav Záloha, Ing. Vladimír Janoško (od 19:15) 
 
Hosté: Svatopluk Pešat, Ing.Pavel Novotný, Ing. Michael Viščor,  Mgr. Radim Zajíc, Bc. Zdeněk Bursa 
 
Omluveni: Karel Kula, Ing. Petr Kašný, JUDr. Rostislav Neuvirt 
 
 
Z jednání: 
 
Ad 1) 
- Na úvod proběhla kontrola Zápisu č. 10/2013, který VV schvaluje  
 
Ad 2) 
- VV bere na vědomí informace z ŘK FAČR pro Moravu přednesené p. Bc.Bednářem Martinem 
 
- VV přivítal na svém zasedání koordinátora FAČR pro veřejnou a státní správu a projednal možnosti 
čerpání dotací z MŠMT, Krajského úřadu MSK, dotací z EU, komunální podpora. Dále bylo dohodnuto 
jednání na KÚ MSK z důvodů účelových dotací a projektu Bezpečné branky 
 
- VV bere na vědomí informaci z FAČR o změně disciplinárního řádu pro KFS a OFS 
- VV bere na vědomí informaci z FAČR o zveřejnění hracích ploch a trenérů uvedených v žádostech o 
SpSM a SCM 
 
- VV bere na vědomí dopis Všesportovního kolegia MSK o konání ankety Nejúspěšnějšího sportovce 
Moravskoslezského kraje za rok 2013 
 
Ad 3) 
- VV bere na vědomí informace z jednotlivých OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV, 
zvláště informace OFS F-M a OFS N-J ve věci rekonstrukce či rozšíření sídla těchto svazů, zahájení 
Zimní ligy (OFS F-M), nové zaměstnankyni pro řešení žádostí o dotaci (OFS Opava) a schválení 
podpory klubům městem Opava 
 
- VV bere na vědomí informace člena OTU Ing. Viščora Michaela ve věci převodu majetku budovy, kde 
sídlí MS KFS 
 
- VV informuje kluby MS KFS, že OFS budou od roku 2014 podporovat školení trenérů licence C 
následovně: 
 
OFS F-M  dotace 50% po úspěšném absolvování a činnosti v klubu (cena 500-600Kč) 
OFS Bruntál částka nepřesáhne 400,-Kč/osoba včetně školících materiálů 
OFS N-J částka nepřesáhne 300,-Kč/osoba včetně školících materiálů 
OFS Karviná částka nepřesáhne 400,-Kč/osoba včetně školících materiálů 
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OFS Opava bude projednáno na VV OFS 
MěFS Ostrava 500,-Kč/osoba včetně školících materiálů 
 
Ad 4) 
- VV bere na vědomí Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 
- VV bere na vědomí ekonomický přehled k 23.10.2013 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav 
termínovaného vkladu u J+ T banky, stav pokladní hotovosti, stav soutěžních záloh klubů) 
 
- VV schvaluje ukončení činnosti Pavly Piatkewiczové v MK z pracovních důvodů (hlasování: 7 pro, 0 se 
zdržel, 0 proti) 
- VV bere na vědomí informace předsedy MK o dosavadní činnosti komise a projektech na další období. 
VV žádá MK o prohloubení spolupráce s rozhlasovými a tištěnými médii. 
 
- VV bere na vědomí úpravu listiny rozhodčích 1.A třídy MS KFS 
-VV bere na vědomí listinu Mentorů a Talentů řízených KR MS KFS 
- VV bere na vědomí informace garanta KR ohledně častých nedostavení se rozhodčích na utkáních 
mládeže ŘK pro Moravu s uvedením opatření 
 
- VV schvaluje termínovou listinu pro jarní část SR 2013/2014 (hlasování: 7 pro, 0 se 
zdržel, 0 proti) 
 
- VV bere na vědomí informace předsedy DK o práci komise 
- VV žádá jednotlivce, kluby a odborné komise o připomínkování aktuálně platného Disciplinárního 
řádu 
 
Ad 5) 
- VV schvaluje Mgr. Radima Zajíce jako hlavního koordinátora školení trenérů licence C a B v MS KFS 
včetně absolutní kontrolní pravomoci. Zároveň je jmenovaný jedinou osobou zodpovědnou za 
schválení a vystavení daných licencí. (hlasování: 7 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 
- VV bere na vědomí informaci Mgr. Zajíce Radima o vytvoření databáze osob s trenérskou licencí B a 
s licencí C (databáze bude k dispozici na stránkách www.mskfs.cz) 
 
- VV byl informován o získání dotace z MMO na studium trenérské licence C ve výši 50.000,-Kč 
 
- VV schvaluje podporu absolventům trenérské licence B. Pro členy FAČR s trvalým pobytem na území 
Moravskoslezského kraje se stanovuje cena kurzovného ve výši 2500,-Kč/osoba. Pro ostatní je cena 
4000,-Kč (hlasování: 7 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 
 
- VV vyzývá kluby a jednotlivce, aby nahlásili osoby, které si zaslouží svým činem ocenění FAIR PLAY 
 
- VV schvaluje odměnu ve výši 3000,-Kč pro Ing. Kotalu Alberta za provedení evidenčního očíslování 
jednotlivých předmětů dle Inventarizačního protokolu a zpracování evidenčního seznamu sportovního 
vybavení MS KFS do termínu 31.12.2013 (hlasování: 7 pro, 0 se zdržel, 0 proti) 
 
Příští schůze výkonného výboru se uskuteční v úterý 19.11.2013 od 16:00 hod v sídle MSKFS 
Pozvánky nebudou zasílány!      
Zápis ověřil: Vojtíšek Václav       Zapsal: Bc. Bednář Martin 
 


