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V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2014 
 

Zápis č. 10/2014 
Ze zasedání výkonného výboru Ústeckého KFS 

 
 
Přítomni: J. Tancoš, I. Teuber, J. Jedlička, Z. Vaňkát, Mgr. M. Kapoun, Mgr. J. Skýpala,  
Omluveni: Bc. L. Šimeček 
Nepřítomen: --- 
Sekretariát: M. Vitner 
Hosté: Mgr. J. Froněk (předseda STK Ústeckého KFS) 
 

 
1) Výkonný výbor bere na vědomí 
 

 Splnění usnesení  č. 09/2014-2 

 Splnění usnesení  č. 09/2014-3 

 Zprávu odvolací a revizní komise Ústeckého KFS předloženou Ing. Jiřím Svobodou 

 Zprávy z odborných komisí 
 
 
2) Přijatá pošta 
 

 Žádost OFS Ústí nad Labem na příspěvek na mládež (OFS UL) 

 Přehled výdajů náborové akce „Měsíc náborů- září 2014“ (PTM ÚKFS) 

 Potvrzení o sponzorském daru- sada dresů pro mládež (KIK) 

 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Měsíc náborů- září 2014“ (FAČR) 

 Zápisy z VV- OFS Teplice 6. 10. 2014, OFS Chomutov 4. 7. 2014, 29. 8. 2014 a 7. 10. 2014, FAČR 7. 10. 2014 

 Vzdělávací program rozhodčích pokyny pro KR ÚKFS pro VPR 2014/2015 (FA ČR) 

 Nabídka využití sportovního areálu oddílu SK STAP- TRATEC Vilémov pro finále poháru (p. L. Sklenář) 

 Žádost OFS Chomutov na příspěvek Zimní ligy (OFS CV) 

 Žádost o přidělení tréninkových pomůcek (FK Slavoj ŽATEC) 

 Žádost o přidělení tréninkových pomůcek (TJ Baník Souš) 

 Žádost o přidělení tréninkových pomůcek (Mostecký FK o.p.s.) 

 Žádost o přidělení tréninkových pomůcek (ASK Lovosice) 

 Pozvánka na výroční valnou hromadu oddílu SK Roudnice n. L. (SK Roudnice nad Labem) 

 Stanovisko PTM, TMK a oddílu FK Teplice ohledně konání finále poháru žáků 

 Návrh termínové listiny pro jaro 2015 (STK ÚKFS) 

 Zápis členské schůze ASK Lovosice (ASK Lovosice) 

 Výsledky meziokresní soutěže ze dne 14. 10. 2014 v Mostě (OFS Most) 

 Dotaz na vyúčtování zálohy (TJ Sokol Milešov) 

 Žádost Policie ČR ohledně přestupu hráče z oddílu FK Jiskra Modrá do oddílu SK Březiny (Policie ČR) 

 Změna statutárního zástupce klubu FK Rumburk- p. J. Mlejnek, změna č. účtu 151824824/0100 (FK Rumburk) 

 Potvrzení objednávky salonku pro aktiv sekretářů OFS předsedů STK OFS (Hotel Panorama Teplice) 
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3) Informace předsedy VV Ústeckého KFS p. J. Tancoše 
 
Předseda informoval členy VV o konání porady sekretářů okresních fotbalových svazů a předsedů STK okresních fotbalových 
svazů se sekretářem ÚKFS a předsedou STK ÚKFS, který se uskutečnil dne 30. 10. 2014 od 17:00 v hotelu Panorama 
v Teplicích. Cílem této schůzky bylo předání informací z FAČR ohledně změn, které se od 1. 7. 2015 chystají. Předseda 
poznamenal, že se obává, že od 1. B třídy směrem níže, bude problém s aplikací nového systému. 
Další informací od předsedy byl příprava Akademie center mládeže, která je již ve finální přípravě. Jedná se o centra, kterých bude 
cca. 10 – 12 (na krajské úrovni) a budou nad SCM a SPSM 
 

 
5) Zprávy z komisí 
  

 KR ÚKFS řeší v současné době problém s rozhodčím J. Bartoněm u něhož má podezření na neoprávněné čerpání 
cestovních nákladů u několika utkáních. V uplynulém měsíci neřešila KR žádné stížnosti ze soutěží ÚKFS. Dále by 
chtěla KR ÚKFS poděkovat trojici rozhodčích z Chomutova (Krutina M., Javorek J., Moder P.) za výkon v utkání, které 
řídili utkání mezi FK Litvínovem a SK Štětí v utkání krajského přeboru dospělých. 
 

 STK ÚKFS připravila termínovou listinu pro jarní část sezony 2014/2015. STK děkuje za provedenou výměnu člena STK 
ÚKFS p. J. Smrže za p. J. Korose. Dále STK řešila na svém posledním zasedání kontumaci v utkání krajského přeboru 
st. a ml. dorostu oddílu SK Plaston Šluknov a udělení pokuty ve výši 14.000,- Kč za nedostavení se k utkání st. a ml. 
dorostu. Dle sdělení oddílu byla porucha na autobuse, který měl hráče k utkání přepravit. Vzhledem k tomu, že prvotní 
informace z oddílu byla, že nemá dostatečný počet hráčů (sdělil soupeři před utkáním), ověřila u dopravce oddílu 
skutečnost, zda byla porucha autobusu v čas odjezdu. Dle sdělení dopravce odvolal autobus oddíl z důvodu nízkého 
počtu hráčů. STK ÚKFS řešila běžné úkony, ke kterým je kompetentní. 

 

 KTM ÚKFS- Zimní liga pro dorost a žáky je před rozlosováním přihlášeno je 14 a 14 týmů. KTM se pokusí oslovit další 
družstva tak, aby byl naplněn počet 16 a 16. Rozpočet Zimní ligy bude předložen výkonnému výboru ke schválení. KTM 
ÚKFS navrhla, aby byl „Den fotbalu“ rozdělen pro kategorie dospělých a žáků z důvodu, že mládežnická družstva oddílů 
hrající české soutěže končí 7. 6. 2015 s turnaje by se s největší pravděpodobností, nikdo s těchto oddílů, nezúčastnil. 
KTM ÚKFS navrhuje termín 14. 6. 2015 jako společné finále s přípravkami. 

 

 DK ÚKFS informovala o zahájení disciplinárního řízení s oddílem SK Bezděkov z důvodu porušení mezinárodních 
předpisů UEFA- propagace politického hnutí při utkáních. Toto řízení bylo zahájeno na základě podnětu legislativně 
právního oddělení FA ČR. Oddíl je předvolán na 6. 11. 2014 na zasedání DK ÚKFS. Předseda DK ÚKFS informoval o 
dění v utkáních mládeže zejména v dorostu a požaduje nasadit na vybraná riziková utkání dohledy. Bude apelovat na 
rozhodčí, aby nebyli tolerantní k projevům nesportovního chování, vulgarit a agresivní hry. Vše bude probráno na zimním 
semináři rozhodčích. 
 
 

VV ÚKFS SCHVALUJE – NESCHVALUJE  
 

 SCHVALUJE nákup tiskárny pro sekretariát ÚKFS 

 SCHVALUJE odměny odborným komisím po celou dobu roku 

 SCHVALUJE odměnu za pořádání měsíce náborů pro p. M. Vitnera a J. Štefka  

 SCHVALUJE nahrávání jednání VV formou audio nahrávky na záznamové zařízení 

 SCHVALUJE termínovou listinu pro jaro 2015 vyjma dne fotbalu ÚKFS (14. 6. 2015 finále žáci, 27. 6. 2015 dospělí) 

 SCHVALUJE dozorčí radu (Tancoš, Vaňkát, Kapoun)a správní radu (Štefko, Skýpala, Verbíř) nadačního fondu ÚKFS 

 SCHVALUJE příspěvek OFS CHOMUTOV ve výši 20.000,- Kč 

 SCHVALUJE platby od 1.000,- do 15.000,- Kč musí schválit předseda a místopředseda  
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 SCHVALUJE při objednávce služeb oslovit více firem- VV ÚKFS schválí dle nabídky 

 SCHVALUJE hradit cestovné komisím po jejich zasedání hotově 

 SCHVALUJE zrušení účtu u GE-Money Bank 

 SCHVALUJE úhradu nákladů na volání členům VV ÚKFS a předsedů odborných komisí 

 SCHVALUJE zrušit služby administrátora webových stránek www.ukfs.cz, zachovat doménu 

 SCHVALUJE měsíční odměnu za účetní služby ve výši 3.000,- Kč  

 SCHVALUJE zakoupit fotoaparát pro potřeby ÚKFS 
 
 

 
VV ÚKFS UKLÁDÁ: 
 
10/2014-1 Dokončit založení nadačního fondu ÚKFS 
T.: 15. 11. 2014 Z.: Procházka, Vitner 
 
10-2014-2 Elektronické platby prováděné přes internet banking řádně popisovat (za co, komu, datum dokladu) 
T.: ihned  Z.: Reichelová 
 
10/2014-3 Zrušit účet u GE- Money Bank 
T.: ihned  Z.: Tancoš 
 
 

 
 
 

Příští zasedání VV Ústeckého KFS se uskuteční v listopadu 2014 termín a místo bude upřesněno. 
 
 
 
Schválil: J. Tancoš, v. r., předseda VV ÚKFS                                                         
Zapsal: Miloš Vitner, sekretář VV ÚKFS 
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