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Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 

 
Komuniké č. 10  z jednání VV MS KFS ze dne 11.10.2011 

 
Datum konání:   11. října 2011 
 
Čas konání:       od 16:00 hod do 20:00 hod 
 
Místo konání:    Ostrava 
 
Přítomni:            Bc. Martin Bednář, Mgr. Tomáš Trucha, Václav Vojtíšek, Ing. Daniel Šebestík,  
                           Jiří Lincer, Zdeněk Duda, Oldřich Jančák,  Ing. Vladimír Janoško                                                                                               
 
Hosté:                 Jana Hábová 
 
 
Usnesení MS KFS: 
 
a) VV MS KFS ukládá: 

 
1/10/2011 – Zjistit zájem o nové odznaky rozhodčích pro rozhodčí OFS 
T: 15.11.2011 
Z: předsedové OFS 
 
2/10/2011 – připravit návrhy na pomoc mládežnickým klubům MS KFS 
T: 11.11.2011 
Z: členové VV MS KFS 
 
3/10/2011 – jednat s ČSOB o snížení poplatků za vedení účtu 
T: 11.11.2011 
Z: Janoško 

 
 
 
b)   VV MS KFS schvaluje: 

- Zápis  č. 9/2011   

- zaslat na FAČR žádost o pořádání mezinárodního turnaje reprezentačních výběrů dorostenců – 

Memoriál V. Ježka v roce 2012 v Moravskoslezském kraji  

- na základě odstoupení z MK z pracovních a časových důvodů Marka Brodňana a Michala Otavy 

a na návrh předsedy MK  - nové složení Marketingové komise takto: Ing. Matouš Hába – 

předseda, Mgr. Miloš Kosík - člen    

- zrušení účtu ve Volksbank  

- na návrh KR nákup nové TV a DVD v celkové výši do 13.000,- Kč  

 
 

c)    VV bere na vědomí: 
- předložený tiskopis Projekt členství FAČR 

- odpověď DK FAČR určenou SK Stonava na Podnět k zahájení disciplinárního řízení  

- Manuál pro používání loga FAČR 

- informaci Z. Zbrovského – připomínky k soutěžím mládeže ŘK FAČR pro Moravu zaslat 

nejpozději do 30.10. na mail: zdenek.zbor@seznam.cz  

- informaci o konání MVH FAČR – 17.11. v Nymburce 

- Zápis z Regionální komice FAČR ze dne 30.8. 
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- Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 6.10. 

- přednesené informace z OFS  

- předložený návrh rozpočtu TMK na školení trenérů fotbalu licence B 

- informaci o konečném vyúčtování financí na OFS z konvence UEFA pro SR 2010/2011 

- ekonomický přehled k 10.10.2011 ( stav účtů MS KFS u ČSOB a Volksbank, stav účtů MS KFS u 

ČSOB zřízených pro OFS za účelem vyúčtování st. dotace,  stav pokladní hotovosti, stav 

soutěžních záloh klubů) 

- Zápisy z  odborných komisí za uplynulé období 

- informace Jany Hábové o stavu vyúčtování Státních dotací z MF a MŠMT pro rok 2011 na 

jednotlivých OFS. VV upozorňuje OFS na dodržení termínu 30.10.2011 jako posledního termínu  

na dodání veškerých dokladů pro potřeby vyúčtování těchto dotací na sekretariát MS KFS. 

V případě nevyčerpání dotací ze strany OFS připadnou zbylé dotace MS KFS 

- informaci o celkovém vyúčtování dotace z KÚ ve výši 30.000,- Kč na finále Českého poháru 

mužů 

- informaci o podání žádostí na dotace z Moravskoslezského KÚ pro rok 2012 na MKS, MOS a 

Krajskou zimní ligu dle podmínek a termínu stanovených Moravskoslezským KÚ 

 

Jednání VV bylo ukončeno  v 20,00 hod. 

 

Příští schůze výkonného výboru se uskuteční v pátek 11. 11.2011 na OFS Karviná – místo bude 

upřesněno. 

 

Pozvánky nebudou zasílány! 
 
 
V Ostravě 11.10.2011         Zápis ověřil:    Bc. Martin Bednář        Zapsal:  Ing. Vladimír Janoško 
 


