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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 
 

Komuniké č. 8  z  jednání VV MS KFS 
 
 
Datum konání:    12. – 13. října 2012 
 
Čas konání:       od 18:00 hod do 21:00 hod a od 9,00 hod do 12,00 hod 
 
Místo konání:    Hotel Barborka - Praděd 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Ing., Oldřich Jančák, Jiří Lincer, Daniel Šebestík, 
                           Václav Vojtíšek, Zdeněk Duda, Ing. Vladimír Janoško 
                                                                                                                                    
Hosté:                  
                                                                              
Omluveni:            
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a)   VV MS KFS ukládá: 

 
b)   VV MS KFS schvaluje: 
 

- Zápis VV MS KFS č.7  

- nákup dárkového koše pro člena ORK FAČR JUDr. Bohuslava Heczka u příležitosti 60 – tých 

narozenin do výše 1000,- Kč  

- na návrh KM  dotaci z rozpočtu MS KFS ve výši 10.000,- Kč na klub, které neuspěly  se žádostí 

o dotaci ve FAČR z administrativních důvodů: FC Vítkovice 1919 a.s., ŠSK Bílovec, FK Nový 

Jičín a FK Krnov.  

- na základě návrhu KR MS KFS od jarní části SR 2012/13 změnu čl. 31/3 RS MS KFS -  rozhodčí, 

který dosáhne 17 – ti let, může vykonávat funkci asistenta rozhodčího v soutěžích mužů MS 

KFS  

- systém a rozpočet halového turnaje mladšího dorostu  O pohár předsedy MS KFS 2012/13 

takto: 1. kolo turnaje na OFS – celkem 75.600,- Kč; Finále KFS – 17.200,- Kč; ceny pro finále – 

32.800,- Kč  

- závěrečné setkání VV se členy odborných komisí MS KFS, které se uskuteční  v pátek 23.11. od 

17,00 hod v restauraci na hlavní tribuně Městského fotbalového stadionu v Ostravě – 

Vítkovicích  

- 15.000,- Kč na výtisk Bulletinu MS KFS č.2 pro fanoušky v počtu 10000 ks  

 
c)    VV bere na vědomí: 

- komuniké VV FAČR – změny v KM (Mgr. Radim Zajíc – člen KM FAČR) 

- informace z Regionální komise 

- VV vyjadřuje nespokojenost s informováním o rozdělení dotací Programu IV. Ze strany FAČR 
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- VV se připojuje k návrhu Královehradeckého a Pardubického KFS na metodiku pravidelného 

střídání  KFS  na zařazení do projektu výstavby minihřišť 

- informaci o konání zasedání ORK FAČR v prostorách MS KFS  dne 19.10. 

- informace z jednotlivých  OFS 

- změny na listinách rozhodčích MS KFS  

- ekonomický přehled k 11.10.2012 ( stav účtů MS KFS u ČSOB a J & T banky,  stav pokladní 

hotovosti, stav soutěžních záloh klubů) 

- Zápisy odborných komisí od posledního VV 

- Směrnici o výměně registračních průkazů a nařizuje klubům spadající pod MS KFS dle Směrnice 

o výměně reg. pr. v termínu od 1.11. do 30.11. zaslat nebo doručit v jedné obálce  na MS KFS 

všechny registrační průkazy jednotlivého klubu, které jsou určeny k výměně, včetně nových 

fotografií. 

- VV neschvaluje předložený návrh Smlouvy na on – line přenosy z utkání KP mužů  

 

Jednání VV bylo ukončeno v sobotu 13.10.  ve 12,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční  v pátek 23.11.2012 od 15,00 hod v restauraci na 

hlavní tribuně Městského fotbalového stadionu v Ostravě - Vítkovicích. 

Pozvánky nebudou zasílány! 
 
 
V Ostravě 13.10.2012         Zápis ověřil:    Bc. Martin Bednář        Zapsal:  Ing. Vladimír Janoško 
 
 
 


