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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 1/2013  z  jednání VV MS KFS 
 
Datum konání:    25.1.2013 
 
Čas konání:       od 16:00 hod do 22:00 hod 
 
Místo konání:    Hotel Sport v Orlové 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Jiří Lincer, Ing. Daniel Šebestík, Václav Vojtíšek, 
                           Zdeněk Duda, Oldřich Jančák Ing. Vladimír Janoško,  
                                                                                                                                    
Hosté:                 Martin Pasz, 
                                                                              
Omluveni:            
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 

 
1/1/2013 – pořizování fotografií z akcí, které organizuje odborná komise MS KFS a   
                     zaslání mailem na bednar@mskfs.cz    
T: ihned 
Z: předsedové odborných komisí MS KFS 
 
2/1/2013 – zjistit možnosti založení servisní organizace s.r.o. při MS KFS                       
T: 30.3. 
Z: předseda VV  
 
 
 

b)   VV MS KFS schvaluje: 
 

- Zápis VV  č. 10/2012  

- na návrh OFS tyto kandidáty na udělení ceny JUDr. Václava Jíry za rok 2012: Jan BITTA – OFS 

Opava, Zdeněk NIEDOBA – OFS Frýdek – Místek, Jan ZOLICH – OFS Karviná  

- příspěvek na KZL pro OFS Frýdek – Místek ve výši 10.162,- Kč. Jedná se pouze o účetní operaci 

- vrácení přeplatku. 

- od SR 2013/2014 v soutěžních utkáních mužů MS KFS střídání hráčů v max. počtu 5 včetně 

brankáře   

- od jarní části SR 2012/2013 náhradu za stravné pro členy odborných komisí MS KFS, rozhodčí 

a delegáty v soutěžích MS KFS ve výši 70,- Kč( 5 až 12 hodin) a 140,- Kč (nad 12 hodin)  

- Jednací řád pro VH MS KFS dne 16.2.  

- nákup dárkového koše pro Zdeňka Svatonského u příležitosti životního jubilea – „60“ let do 

výše 1.000,- Kč  

- zaslat na VV ČSTV návrh na pozici manažera krajského Servisního centra sportu na Jiřího Vlčka  
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- nákup stravenek v hodnotě 60,- Kč/pracovní den pro zaměstnance MS KFS pana Miroslava 

Prepsla, 45% částky hradí zaměstnanec  

- nákup 1 sady zařízení na on – line přenosy pro potřeby MS KFS  

 
c)    VV bere na vědomí: 

- informace Martina Pasze z ŘK FAČR  

- informace z jednotlivých  OFS 

- informaci z KÚ o převzetí záštity  hejtmana MSK nad finálem TESKAHOR krajského poháru 

mužů 2012/13 

- Zápis o provedené kontrole pokladní hotovosti ke dni 31.12.2012 a Zápis o provedené kontrole 

hospodaření MS KFS  ze dne 2.1.2013 předložený Ing. Františkem Kučou – členem ORK MS 

KFS 

- ekonomický přehled k 25.1.2013 ( stav účtů MS KFS u ČSOB ,  stav pokladní hotovosti, stav 

soutěžních záloh klubů) 

- Zápisy odborných komisí od posledního VV 

- informaci z KR, která  rozhodla, že dohlížecí orgán, tak jak je uveden v článku 34/5 Rozpisu 

soutěží MS KFS pro soutěžní ročník 2012/2013, který bude předsedou či členem Sportovně 

technické komise,  bude ve své zprávě z dohledu konkrétního utkání hodnotit sportovně 

technické zajištění,  zabezpečení utkání, vyjadřovat se k výkonu pořadatelské služby, k 

vybavení hrací plochy. Dohlížecí orgán ze strany předsedy a členů Disciplinární komise bude ve 

zprávě z dohledu vyhodnocovat a hodnotit disciplinární záležitosti a provinění během utkání. 

KR dále schválila, že dohlížecí orgán z řad předsedy a členů VV MS KFS a dohlížecí orgán 

rovněž  z řad předsedy a členů KR MS KFS, který se bude vyjadřovat k výkonu rozhodčích v 

utkání a jehož zpráva z dohledu bude podkladem pro případné opatření KR, se musí povinně 

zúčastnit semináře delegátů MS KFS dne 2.3.2013 v Opavě, kde bude absolvovat zároveň 

teoretické přezkoušení. Po úspěšném absolvování semináře delegátů, vytvoří KR MS KFS 

seznam členů, kteří mohou vykonávat dohled na utkáních, týkající se hodnocení rozhodčích. 

Tento seznam bude předložen ke schválení VV MS KFS. 

- přihlášku  do projektu Fotbal bez korupce od MUDr., Mgr. Vladimíra Plačka 

 

Jednání VV bylo ukončeno ve 22,00 hod. 

 

Termín příští schůze výkonného výboru bude upřesněn dodatečně.  

 

Pozvánky nebudou zasílány! 
 
 
V Ostravě 25.1.2013         Zápis ověřil:    Bc. Martin Bednář        Zapsal:  Ing. Vladimír Janoško 
 
 
 


