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V Ústí nad Labem dne 27. 3. 2015 
 

Zápis č. 03/2015 
Ze zasedání výkonného výboru Ústeckého KFS 

 
 
Přítomni: Z. Vaňkát, I. Teuber, Bc. L. Šimeček, Ing. J. Zitko, M. Hrdlička, J. Jedlička 
Omluveni: Mgr. M. Kapoun, Mgr. J. Skýpala 
Nepřítomen: --- 
Sekretariát: M. Vitner 
Hosté: J. Štefko (PTM FAČR) 
 
1) Zahájení  
 
Zasedání VV ÚKFS zahájil místopředseda Z. Vaňkát poté předal řízení VV ÚKFS sekretáři M. Vitnerovi.  
 
2) Výkonný výbor bere na vědomí 
 

 Splnění usnesení  č.  02/2015-1  

 Splnění usnesení  č.  02/2015-2  

 Splnění usnesení  č.  02/2015-3  

 Splnění usnesení  č.  02/2015-4  

 Splnění usnesení  č.  02/2015-5  

 Splnění usnesení  č.  02/2015-8 

 Přijatou poštu  
 

3) Přijatá pošta 
 

 Výpis z účtů 03/2015 ÚKFS (ČS a.s.) 

 Měsíc náborů květen září 2015 (FAČR) 

 Zpráva KR ÚKFS (Zitko, předseda KR) 

 Zelený trávník (OFS Louny, OFS Ústí n. L.) 

 Propozice a termínová listina krajské soutěže mladších přípravek (Štefko PTM FAČR) 

 Kompletní výsledky Zimní ligy žáků a dorostu 

 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (Hostovice) 

 Odhlášení družstva dorostu z 1. A tř. sk. B (TJ Hvězda Trnovany) 

 Balící list- tréninkové pomůcky (FAČR) 

 Report z odvysílaných utkáních tvcom.cz 
 
4) Komise mládeže, Měsíc náborů, informace PTM FAČR a předsedy KTM  
 
PTM FAČR p. Štefko informoval VV a upřesnil informace týkající se Měsíce náborů, který proběhne ve 2 etapách a to květen a září. 
Dále předložil návrh oddílů, kde by se měly akce konat. Další informace byla z poháru starších a mladších žáků „O pohár hejtmana 
Ústeckého kraje“, kam s zatím přihlásilo 23 družstev mladších a 17 družstev starších žáků. Také byl projednán podnět p. Bc. Libora 
Šimečka ohledně problematiky při konání meziokresních výběrů- předání dětí rodičům na předem dohodnutých místech, kde bylo 
jednoznačně řečeno, že tato otázka je v kompetenci OFS a jejich vedoucích, kteří doprovází hráče na tyto akce. 
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5) Zahájení jarní části sezony 2014/2015 
 
Po odehraných 2 jarních kolech neřešila DK ani KR žádnou mimořádnou událost. STK řešila odhlášení družstva Hvězda Trnovany z 1. 
třídy dorostu sk. B pro malý počet hráčů. Byla jim vyměřena pokuta za odhlášení ve výši 25.000,- Kč.  
 
7) Různé 
 

 Pan Teuber vyslovil názor na původně přeloženou MOS z Děčína do Varnsdorfu (nyní se hraje zpět v Děčíně), kde konstatoval, že 
přesunutí není z hlediska potřebných finančních úspor na místě. Dále pan Teuber poukázal na to, že by měl být vypracovaný pokyn 
pro OFS respektive jejich rozhodčí, kteří řídí utkání ÚKFS, aby věděli, jak postupovat, kam poslat ZoU, nahlásit výsledek atd. 

 Pan Vitner informoval VV o stavu předání majetku svazu ze strany bývalého předsedy, který má u sebe jen klíč od sekretariátu a 
navrhl, aby byl klíč předán panu Štefkovi, který by ho vyzvedl po dohodě s bývalým předsedou v Mostě. Co se týká nadačního fondu, 
tak žádost o založení, včetně všech potřebných dokumentů je již k zaregistrování na krajském soudě v Ústí nad Labem. 

 Místopředseda informoval o auditu, který se připravuje a seznámil VV s možnostmi. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí učinit audit 
hloubkový, souhlasí VV s jeho provedením a zadáním při výběru firmy, která bude audit provádět. Dále informoval místopředseda VV 
o stavu účetnictví, o přípravě smlouvy o účetnictví s ČUS a požádal o doložení protokolu o fyzickém předání mezi ČUS a p. 
Reichelouvou ze roku 2013. 
 
8) Usnesení VV ÚKFS 
 
VV ÚKFS SCHVALUJE – NESCHVALUJE  

 

 SCHVALUJE vytvořit Pokyn pro rozhodčí OFS 

 SCHVALUJE pověřit p. Štefka (PTM FAČR) vyzvednutím klíče od bývalého předsedy 

 SCHVALUJE provedení hloubkového auditu 

 SCHVALUJE vyžádání protokolu od ČUS mezi ČUS a p. Reichelovou z roku 2013 

 NESCHVALUJE příspěvek na branku Pronako Hostovice 
 

9) VV ÚKFS UKLÁDÁ  
 
3/2015-1   Vytvořit Pokyn pro rozhodčí OFS 
Ihned  Z.: Zitko 
 
2/2015-2   Vyzvednout klíč od bývalého předsedy ÚKFS p. Tancoše 
T.: 10. 4. 2015 Z.: Štefko 
 
2/2015-3   Vyžádat protokol od ČUS mezi ČUS a p. Reichelovou z roku 2013 
T.: 24. 4. 2015 Z.: Vitner  
 
2/2015-4    Zajistit účast hejtmana Ústeckého kraje na TK pro měsíc náborů v termínu 27. 4. -7. 5. 2015 
T.: 20. 4. 2015 Z.: Vitner 

 
 
 
 

Příští zasedání VV Ústeckého KFS se uskuteční v 24. dubna 2015 
 
 
Zapsal: Miloš Vitner, sekretář VV ÚKFS 
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