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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 12/2013  z  jednání VV MS KFS 
 
 
Datum konání:   19.11.2013 
 
Čas konání:        16,00 hod 
 
Místo konání:    sídlo MSKFS 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Václav Vojtíšek, Mgr. Antonín Patka,  Zdeněk Duda,        
                           Tomáš Selník, Ing. Miroslav Záloha, Ing. Vladimír Janoško,  
                                                                                                                                    
Hosté:                 Michael Viščor,  
                                                                              
Omluveni:           Karel Kula, 
 
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 
 

1/12/2013 – předložení rozpočtu odborných komisí na rok 2014 
T: 31.12.2013 

            Z: předsedové odborných komisí 
 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis  č. 11/2013   

- žádost o mimořádnou půjčku pro OFS Bruntál ve výši 60.000,- Kč na zařízení nových prostor 

pro činnost OFS. Půjčka je splatná do 31.12.2014   

- na návrh KR náklady na pořádání ŠMR ve výši  30.000,- Kč. Každý frekventant ŠMR přitom 

zaplatí 500,- Kč příspěvek na stravování    

- na doporučení ORK nákup vybavení sekretariátu  ve výši 12.000,- Kč  

- rozdělení navýšené částky 142.857,- Kč ze státní dotace z Programu IV pro MSKFS  dle návrhů 

z OFS  

- nákup pohárů a medailí pro potřeby KM ve výši 8.500,- Kč  

- založení termínovaného spořícího účtu u J + T banky ve výši 1.000.000,- Kč na období 1 roku 

 

 
c)    VV bere na vědomí: 

- nový sazebník odměn pro rozhodčí KFS od SR 2014/15 schválený VV FAČR 

- termín konání Regionální komise  FAČR - 3.12.2013 v Praze – za MSKFS se zúčastní  předseda 

M. Bednář 

- informace z jednotlivých  OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV 

- informace OFS Opava o výši poplatku za školení trenérů licence „C“ – 600,- Kč 
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- informace MěFS Ostrava o upravené výši poplatku za školení trenérů licence „C“ – 400,- Kč 

- Zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV 

- ekonomický přehled k 19.11.2013 ( stav účtů MS KFS u ČSOB , stav termínovaného vkladu u 

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

- informaci z OTU ČUS (snížení nájmu o 5%, situaci kolem převodu budovy na OTU, …)  

- informaci o získání účelové dotace ve výši 20.000,- Kč od Statutárního města Ostrava na 

propagaci pořádání  kvalifikační skupiny ME – 19 

- informaci o získání účelové dotace ve výši 20.000,- Kč od Statutárního města Opava na 

propagaci pořádání kvalifikační skupiny ME – 19 

 

 

 

 

 

Jednání VV bylo ukončeno ve 20,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční   21. - 22.2.2014 na Pradědu (OFS Bruntál). 

Přesné místo bude upřesněno dodatečně 

Pozvánky nebudou zasílány! 

 

V Ostravě 19.11.2013         

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


