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V Ústí nad Labem dne 12. 12. 2014 
 

Zápis č. 12/2014 
Ze zasedání výkonného výboru Ústeckého KFS 

 
 
Přítomni: J. Tancoš, I. Teuber, J. Jedlička, Z. Vaňkát, Mgr. M. Kapoun 
Omluveni: Bc. L. Šimeček, Mgr. J. Skýpala 
Nepřítomen: --- 
Sekretariát: M. Vitner 
Hosté: J. Zitko (předseda OFS Ústí n. L.) 
 

 
1) Výkonný výbor bere na vědomí 
 

 Splnění usnesení  č. 09/2014-1 

 Splnění usnesení  č. 10/2014-1 nesplněno- úkol trvá 

 Splnění usnesení  č. 10/2014-2 

 Splnění usnesení  č. 10/2014-3 nesplněno- úkol trvá 

 Odstoupení předsedy komise rozhodčích p. J. Jedličky z funkce předsedy KR ÚKFS ze zdravotních a rodinných důvodů 

 Ukončení činnosti p. Š. Reichelové, účetní ÚKFS 

 Zprávy z odborných komisí 

 Tým „Darwinů“ pro fotbalovou rEVOLUCI 
 
 

Přijatá pošta 
 

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

 Žádost OFS Most na příspěvek na mládež a činnost (OFS MO) 

 Žádost OFS Teplice na příspěvek na halový turnaj (OFS TP)  

 Žádost OFS Děčín na příspěvek na halové turnaje (OFS DC) 

 Žádost oddílu Pronako Hostovice na příspěvek na branku (Hostovice) 

 Žádost o přidělení pomůcek na činnost oddílu na přírodní a umělou trávu (FK Litvínov) 

 Žádost o přidělení pomůcek na činnost oddílu na přírodní trávu (TJ KOPISTY) 

 Sazebník pokut STK ÚKFS (STK ÚKFS) 

 Stanovisko OFS LT ohledně fotbalové rEVOLUCE  

 Zpráva z komise mládeže FAČR (FAČR) 

 Nabídka vstupenek na ČR U21 (FAČR) 

 Informace o školení licence „C“ („M“) ze dne 6.12.2014 (Mgr. M. Kapoun, lektor pravidel ÚKFS) 

 Návrh výdajů Zimní ligy 2014/2015 (Mgr. J. Skýpala) 

 Statistika po podzimní části SR 2014/2015 (OFS MO) 

 Prezentace z aktivu předsedů ORK (FAČR) 

 Žádost o návrh 3 osob na udělení plakety Dr. Václava Jíry (FAČR) 

 Doporučení na cenu Dr. Jíry p. J. Kolankiewicze (OFS UL) 

 Pozvánka na aktiv předsedů OFS a KFS, 9. 1. 2015, Praha (FAČR) 
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 Rozhodnutí Odvolací komise FAČR 

 Pozvánka na aktiv sekretářů KFS, 4.12.2014, Praha (FAČR) 

 Komuniké ze 14. zasedání VV FAČR (FAČR) 

 Komuniké ze schůze VV ze dne 11.11.2014 (OFS MO) 

 Komuniké ze schůze VV ze dne 4.11.2014 (OFS CV) 

 Oznámení změny podpisových práv a vedení klubu (SK Roudnice n. L.) 

 Výpis ze spolkového rejstříku (SK JUNIOR TEPLICE) 

 Změna účtu oddílu (SK VIKTORIE LEDVICE) 

 Pozvánka na utkání Česko – Lotyšsko (FAČR) 

 Komuniké č. 52 ze schůze VV ze dne 25.11.2014 (OFS LT) 

 Komuniké č. 37/14 ze schůze VV ze dne 1.12.2014 (OFS TP) 

 Komuniké č. 36/14 ze schůze VV ze dne 3.11.2014 (OFS TP) 

 Odvolání hráče Podolského proti rozhodnutí DK ÚKFS (p. K. Podolský) 

 Vyjádření k návrhu dodatku ke Smlouvě o vedení účetnictví č. 3/2013 (p. Š. Reichelová) 

 Opravený přehled výdajů za Měsíc náborů (J. Štefko) 

 Dohoda o převodu dotace (FAČR) 

 Smlouva o poskytnutí dotace (FAČR) 

 Protokol o kontrole ze strany OSSZ (OSSZ ÚL) 

 Oznámení o ukončení Smlouvy o vedení účetnictví ze strany účetní (p. Š. Reichelová) 
 
2) Informace předsedy VV Ústeckého KFS p. J. Tancoše 
 
Předseda informoval o akademiích, které jsou pozastaveny na dobu neurčitou.  
Financování oddílů a svazů ze strany FAČR bude probíhat ve stejném režimu tak, jak tomu bylo doposud. FAČR přijímá žádosti 
na všechny dotační tituly tak, jak tomu bylo v minulém roce za stejných podmínek. Dále informoval předseda o blížícím se 
mistrovství Evropy 2015 do 21 let, které se uskuteční v červu na stadionech v Praze a Olomouci. Předsedovi ÚKFS se nelíbí práce 
v komisi rozhodčích a komisi delegátů. Tato situace se musí řešit. 
 

 
3) Zprávy z komisí 
  

 KR ÚKFS- od posledního zasedání VV řešila protest oddílu Blšany na výkon rozhodčího J. Novotného ml. a J. Javorka 
z utkání KP Proboštov – Blšany. Kdy KR na základě zjištěných skutečností uznala protest jako z části oprávněný a 
v některých bodech mu vyhověla. Rozhodčí J. Novotný ml. byl potrestán omezením delegace. Dne 6.12.2014 proběhl 
seminář s nově navrženými rozhodčími ze všech OFS. Při posledním kole utkání KP Blšany – Modrá došlo k vyloučení 
celkem 4 hráčů Modré. V současné době se jeden z hráčů proti trestu odvolal.  
Zimní seminář rozhodčích a delegátů proběhne 10.1.2015 v Teplicích. 
 

 STK ÚKFS- provedla kontrolu ZoU, nastoupení hráčů ze soupisek a vyčíslila kompenzační poplatky za chybějící mládež. 
STK dále provedla ve spolupráci se společností Public Football kontrolu videí nahraných na server tvcom.cz a vyzvala 
oddíly k doplnění chybějících utkání. 

 

 KTM ÚKFS-  informovala VV ÚKFS o všech akcích, které pořádala. Komise pracuje v desetičlenném složení, přičemž 
každý OFS má min. 1 zastoupení. V roce 2014 proběhlo 10 akcí Létajících trenérů. MKS, MOS, Mc Donalds CUP a další 
akce proběhly po všech stránkách bez problémů. Akce Měsíc náborů a Můj první gól bylo zorganizováno celkem 10 akcí 
ve všech 7 okresech. KM mapuje a konzultuje problematiku mládeže na OFS. Do krajských SCM se přihlásilo celkem 5 
klubů. ÚKFS podpořilo tento projekt částkou 55.000,- Kč, celková částka do projektu, která byla vložena je 110.000,- Kč 
(50% FAČR / 50% ÚKFS). KM se podílí na organizaci Severočeského pohárů starších a mladších žáků, kde v obou 
kategoriích převzal patronát hejtman Ústeckého kraje a soutěž ponese název „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“. 
V listopadu se rozběhla Zimní liga ml. dorostu (18 týmů) a st. žáků 16 týmů), která byla letos rozšířena o kategorii 
starších žáků. 
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 DK ÚKFS- DK je se svou prací za podzimní část SR spokojena. Předseda informoval o jednom odvolání, které je proti 
rozhodnutí DK. V současné době je ve fázi zpracování. 

 

 TMK ÚKFS-  v listopadu proběhla školení licence „C“ ve všech okresech. Na žádost VV ÚKFS měly kluby zaslat formulář 
trenérů. K 8.12.2014 jich eviduje TMK pouze 47. TMK žádá o STK pro rozhodnutí jak potrestat kluby, které tuto 
povinnosti nesplnily. V litopadu začalo také školení licence „B“. Do kurzu bylo přihlášeno 47 účastníků, na první seminář 
se jich dostavilo 27. Závěrečné zkoušky jsou 20.1.2015. Doškolení licence „B“ proběhlo 6.12.2014 v Teplicích, kde bylo 
doškoleno 35 trenérů licence „B“. 
 
 

4) Zhodnocení podzimní části SR 201/2015- předseda VV ÚKFS 
 
Sportovní stránka je v ÚKFS dobrá kraj reprezentuje 7 oddílů v divizi, 1 v Synotlize, 3 v Národní lize. Úroveň krajského přeboru je 
nižší, než tomu bylo dříve. Vývoj hráčů má propad v okresech Most a Chomutov. Výběry U14 a U15 jsou na dobré úrovni. 
Předseda shlédl několik utkání 1. A třídy a všechna utkání měla dobrou úroveň. Předseda sdělil, že ÚKFS učinil pozitivní i 
negativní kroky a že je chyba v komunikaci ve VV ÚKFS. 
 
5) Nadační fond Ústeckého krajského fotbalového svazu 
 
V současné době je fond před založením. Výkonný výbor pověří M. Vitnera a Mgr. J. Skýpalu založením tohoto fondu.  
 

 6) Různé 
  
 Mgr. M. Kapoun žádá o sjednocení termínů VV ÚKFS a plánu na půl roku dopředu. Dále informoval o semináři Lektorů pravidel, 

který se uskuteční v lednu 2015 v Olomouci. 
 
VV ÚKFS SCHVALUJE – NESCHVALUJE  

 

 SCHVALUJE příspěvek OFS Ústí n. L. ve výši 10.000,- Kč 

 SCHVALUJE příspěvek OFS Teplice ve výši 20.000,- Kč 

 SCHVALUJE příspěvek OFS Most ve výši 60.000,- Kč  

 SCHVALUJE příspěvek OFS Děčín ve výši 8.000,- Kč  

 SCHVALUJE zveřejnění sazebníku STK ÚKFS a s vložením jako přílohy do RMS 

 SCHVALUJE zvýšit postihy za nedodání videa na server tvcom.cz  

 SCHVALUJE M. Vitnera a Mgr. J. Skýpalu k založení nadačního fondu Ústeckého KFS 

 SCHVALUJE pevný termín VV ÚKFS na poslední pátek v měsíci od 15:00 

 SCHVALUJE účast Mgr. M. Kapouna na aktivu lektorů v Olomouci 

 SCHVALUJE pokladníka p. M. Vitnera, sekretáře, který bude provádět veškeré platby 

 SCHVALUJE zřízení přístupu do bankovnictví ÚKFS pro p. Miloše Vitnera, sekretáře 

 SCHVALUJE vypsat výběrové řízení na novou účetní pro ÚKFS. 

 SCHVALUJE zrušení Ekonomicko-marketingové komise 

 SCHVALUJE rozpuštění komise rozhodčí 

 SCHVALUJE rozpuštění listin rozhodčích a delegátů asociace 
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 SCHVALUJE předsedu J. Zitka na předsedu KR ÚKFS  

 SCHVALUJE složení KR ÚKFS- J. Zitko, P. Doubek, M. Kapoun, T. Baum, V. Říha, I. Teuber 

 SCHVALUJE smazání loga Eurogreen ze stránek ÚKFS 

 SCHVALUJE termín 8. Valné hromady na termín 7. 3. 2015 v restauraci Městské sály Teplice od 10:00 hodin 

 NESCHVALUJE účast zástupců oddílu Jiskra Modrá p. Michalce a p. Medunu s nahrávacím zařízením na zasedání VV 
 
 
VV ÚKFS UKLÁDÁ: 
 
12/2014-1  Dokončit založení nadačního fondu ÚKFS 
T.: ihned  Z.: Vitner, Skýpala, Tancoš 
 
12-2014-2  Zřídit přístup do elektronického bankovnictví pro sekretáře 
T.: ihned  Z.: Tancoš, Vaňkát 
 
12/2014-3  Zaslat schválené částky pro OFS  
T.: 31.12.2014 Z.: Vitner  
 
12/2014-4  Předložit VV ÚKFS listiny rozhodčích a delegátů ke schválení  
T.: 31.12.2014 Z.: Předseda KR ÚFS 
 
12/2014-5  Zajistit místo pro 8. VH ÚKFS 
T.: 31.12.2014 Z.: Vitner 
 
12/2014-6 Zrušit logo Eurogreen ze stránek ÚKFS 
T.: 31.12.2014 Z.: Vitner 
 
12/2014-7 Obeslat OFS ohledně nahlášení ocenění Dr. Jíry a předat kandidáty VV ÚKFS 
T.: 25.2.2015 Z.: Vitner 
 

 
 

Příští zasedání VV Ústeckého KFS se uskuteční v 30. ledna 2015 
 
 
 
Schválil: J. Tancoš, v. r., předseda VV ÚKFS                                                         
Zapsal: Miloš Vitner, sekretář VV ÚKFS 
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