Zápis z iednání

W oblastní komise fu§alu

divize

E č. 01/15

Datum a místo konání: 2.11,.2a15; Brno, Neužilova 35
Přítomni: Marek Blažek, Roben Kalvoda, Zdeněk petr st., Martin ptáčníka JiříStix
proiednáno bvlo:

t.

Úvod

Jednání zahájil předseda VV v 18:30 hod. přivítáním přítomných a konstatoval, že na jednání VV je
přítomno všech 5 členŮ a W je tudížusnášeníschopný. Body 5, až B. programu byly projednány

společněsWKKFJM.

2,

E

Schválení jednacího řádu W ObKF divize
Návrh jednacího řádu VV ObKF divize E předložil předseda
přijato poměrem hlasů 5 - 0 - 0 následující usnesení:

-

W.

Po krátké diskuzi bylo k danému bodu

W schválilJednacířád W ObKF divize E v předložené podobě;
aL|azÍ* VV ukládá schvá|ený Jednací řád VV obKF divize E striktně dodržovat - T: trvate,
předsedající jednání W.
OLlOZl3;

3.

Z:

lnformace o personálním složeníodborných komisí při ObKF divize E
W se seznámil s aktuálním složenímstávajících odborných komisí při ObKF divize E (STK, DK, stav řízení
rozhodČÍch a delegátŮ} a sohledem na tento stav reagoval svými usneseními k bodům 4, a5. tohoto
zápisu.

4.

Jmenování předsedy §TK a členů§TK
VV s ohledem na aktuální složeníSTK přijal následující usnesení:

OťCIqlÍ, W

s okamŽítou

účinnostíodvolal

z

ťunkce předsedy STK pana Zdeňka Poláka a tím došlo

k rozpuštění celé §TK {poměr hlasů: 5 - 0 - 0i;
aLl$Al2| VV v souladu s nastolenou filozofií předchozím

W, že v čele STK jakožto řídícíhoorgánu
soutěŽe má stát přímo předseda W, jmenoval do dané funkce p, B|ažka {poměr hlasů: a - 7 - o};
0tlO4|* VV schválil na návrh nového předsedy STK za členy dané komise dále pp. Kamila Bednáře
a Jiřího Stixe (poměr hlasů: 4 - 1- 0).

5.

Jmenování předsedy a členůKRD
Předseda W navrhl do funkce předsedy KRD při KKF JM dlouholetého rozhodčího a následně delegáta
futsalových soutěžína úrovni KP a divize E pana Mgr. Miloslava Brtníčka(Vyškov), K danému návrhu
přijal W poměrem hlasů 5 -0-0 toto usnesení:

a!O5/7: W schválil do funkce předsedy

KRD s okamžitou učinnostípana Mgr. Miloslava Brtníčka.

Po přijetí usnesení Č, a3./a1ll se předseda VV telefonicky spojil s panem Mgr. Brtníčkem,který W
podal návrh na jmenování dalšíchčtyř členŮ KRD, a to pp, Stanislava Kratochvíla (Zastávka u Brna),
Zdeňka Valu (Brno), Tomáše Slaninu {Velešovice} a Radima Čepa {Brno). K danému návrhu přijal VV
poměrem hlasů 5 - 0 -0 toto usnesení:

Ol,lail?; VV schvaluje na základě návrhu předsedy KRD s okamžitou účinnostíza členy KRD pány

Stanislava Kratochvíla, Zdeňka Valu, Tomáše Slaninu a Radima Čepa,

Následovala djskuze VV na téma listin rozhodčícha delegátů divize E a VV přijal poměrem hlasů
- 0 - 0 následující usnesení:

5

a!asft:

listina rozhodčíchObKF divize E se doplňuje o pp. Davida Hrůzu (Brno}, Jaroslava Koláře
(VyŠkov), Martina Komzáka (MaŠovice), Karla Landu {Rájec * Jestřebí), Luboše otradovského (Brno},
TomáŠe Sýkoru {Brno}, Jakuba Šmída{lvančice), Michala Valu (Brno) a Jiřího Vašíčka(Brno);
Ot

6.

l$/a:

listina delegátŮ ObKF divize

E

se doplňuje o pp. Marka Blažka a Martina ptáčníka{oba Brno}.

lnformace o kontrole některých v,idajouých položek v účetnictví
PÍsemnou informaci o kontrole Účetnictví za období od r. 2013 do současnosti předložil předseda W
p. BlaŽek a Člen W p. PeŠtál s tím, že k danému materiálu podali dalšívysvětlivky, zejména podrobnosti
k dokladŮm založeným v účetnictvínaČeskéuniisportů v Brně, které byly předmětem kontroly.
danému bodu přijal W po diskuzi poměrem hlasů 5 - 0 - 0 následující usnesení:
aLlO6lL: VV vzal na vědomí informací o kontrole někte4ích výdajových položek v účetnictvívedeném
spoleČně pro KKF JM a pro ObKF divize E s tím, že je u některých položek znepokojen účelyvýplat
uvedenými na druhotných dokladech či skutečnostmi, které Vzbuzují důvodnou obavu, že s některými
druhotnými doklady bylo před jejich předáním do účetnictvímanipulováno, přičemž se ve finančním
vyjádření můžejednai až o částku v celkové výši 94.600,- Kč;
atla6l2:. W zmocňuje předsedu W
a} písemně poŽádat expřqdsedu p, Poláka o vysvětleníčerpáníněkterých položek z let 2013 až2aL5
vedených v ÚČetnictví, jejichž celková výše v souhrnu činí94,600,- Kč, a jež se dle účeluuvedeného
na druhotných dokladech, popř. z dalšíchdůvodůjevíjako nestandardní, při lhůtě na vyjádření do
14 dnŮ ode dne doručeni daného požadavku - Z: předseda W, T: do 5. 11. 2015;
b) dále postupovat podle písemnéreakce expředsedy p. Poláka, nebude-li jí do stanoveného data,
neprodleně jej vyzvat k úhradě Částky 94.600,- Kč na účetKKF JM, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne
doruČenítakové výzvy - Z: předseda W, T: v návaznosti na úkol pod písm. a}, nejpozději však do
K

c}

7.

25.tL.2aL5;

v případě nevysvětlení nestandardních operací, popř, neuhrazení požadované finančníčástky ze
strany expředsedy p. Poláka zjištěnívypl,ivající z dané kontroly dále řešit podáním podnětu
orgánŮm Činnýmv trestním řízení * Z: předseda W, T: v návaznosti na úkoly pod písm. a} a b},
nejpozději však do 15. 12. 2015.

Marketingovéaktivity
Prvotní informace o stavu jednání se dvěma potenciá[ními sponzory podal předseda W, poté byly
diskutovány v obecné rovině dalšímožnéformy marketingových aktivit a finančnípodpory soutěží,
a to konkrétně:

a)

b}

c)

dotace z Jihomoravského kraje;
granty z jihomoravského kraje;
facebooková prezentace soutěžíKP mužůa žen,

Případné moŽnosti získání dotací, popř. grantů zJihomoravského kraje na divizní soutěž, popř. na
vzdělávání rozhodČÍcha delegátŮ či na jiné dotačnínebo grantové tituly prověří člen W KKF JM
p. Peštál.

8.

Případná změna sídla ObKF divize

Ústní informaci

k

E

danému bodu přednesl předseda

následující usnesení:

W. Poté přijal W

poměrem hlasů 6

-

0_0

OLlO&lL: W povaŽuje za potřebné změnit sídlo obKF divize E nejpozději k datu 1. L.2a16;
O2|a8|2: VV pověřuje jednáním o změně sídla nejpozději k datu 1. L zaffi předsedu W p, Blažka, když
jednání bude primárně vedeno s Českou unií sportů, a to včetně dojednání finančních podmínek
pronájmu prostoí v Brně na Vídeňské9 - Z: předseda W, T: proiednat do 20. 11. 2015,
9.

Potvrzení sekretáře W ObKF ve funkci, popř. volba nového sekretáře
projednal danou personální otázku a poměrem hlasů 4 - 1 - 0 přijal následující usnesení:

W

01l09ll: W potvrdilve funkci sekretáře ObKF divize
10.

E pana J|řího Stixe,

splnění oznamovacích povinností vůčivyššímorgánům sF po v}l obkF divize E
Oznamovací povinnosti vŮčivyššímorgánŮm, tj. sekretariátu KF a regionální subkomisi při sF FAČR byly
splněny.

L1. Rozpočet ObKF divize E pro soutěžníročník2a§|L6
W projednal návrh rozpočtových příjmůa výdajů tvořícíchrozpočet ObKF divize E pro soutěžní ročník
2015/2016 předložený předsedou W. Po diskuzi a dílčíchúpravách rozpočtu bylo k danému bodu
přijato poměrem hlasů 4 - 0 - 0 (z jednání již od tohoto bodu omluven pan Kalvoda) následující
usnesení:

aLÍ§lL: VV po dílčíchúpravách vyplynuvších zdiskuze schválil rozpočet ObKF divize

E pro soutěžní

ročník2aL5/2}15jako mírně přebytkový s tím, že daný rozpočet je přílohou tohoto zápisu;
aýJÍÍLzpřítomní členovéVV se s okamžitou účinnostívzdávají čerpánípříspěvku na občerstvenípo
celou dobu výkonu jejich mandátů;

OLlLll3:

W

snížilpříspěvek na občerstvenípři jednáních VV a odborných komisí na 60,-

(z původních ].00,- Kč} * T: ihned a trvale, Z: sekretář;

Kč

aL|n|4: W ukládá pravidelně na jednáníVV předkládat aktuální stav rozpočtu obKF divize E dle stavu
v účetnictví* T: dle termínů jednání YV,7: předseda VV a sekretář;
0!/3,í.l5z W ukládá zasílat předsedoviW na vědomí kopie veškerých výdajových dokladů předávaných
k proúčtováníúčetníČeskéunie sportu -T: průběžně, Z: sekretář;

t2.

Kontrola úkolůz usnesení VH KKF JM konané dne 26. 10. 2015
VV provedl kontrolu usnesení uvedených v zápisu z valné hromady konané dne 26. 10. 2015 s tím, že
obě usnesení z VH mají dlouhodobou platnost a budou průběžněkontrolovány, za což zodpovídá
předseda W,

13. Zásady transparentnosti

VV projednal návrh předsedy W k zásadám transparentnosti a přijal
4-0- 0 (z jednání již omluven pan Kalvoda}následujícíusnesení:

k

danému bodu poměrem hlasů

aLlÍ3IL: W ukládá uveřejňovat na oficiá]ní webové stránce ObKF divize E veškeréVV projednané
dokumenty včetně plného znění zápisů z jednání W, jejichž míra podrobnosli bude oproti dřívějším
zvyklostem výrazně posílena {pro účelytransparentnosti VV bude na oficiální stránce ObKF divize E
zřizen speciální odkaz,,lnformace VV ObKF E"} - T: vždy nejpozději do 5 dnů po dni konání Yy,7:
sekretář;
OL|L1I2: W ukládá zápisy spolu s dalšímina jednáníVV schválenými materiály zasílat e-mailem všem
ČlenŮm VV, klubŮm divize E a všem předsedům odborných komisí při ObKF divize E - T: vždy
nejpozdějido 5 dnů po dni konání W,7: sekretář.

t4. Diskuze

k obsahu webové stránky ObKF na oficiálním webu FAČR
diskutoval stav a aktuálnost oficiá|ních webových stránek ObKF divize I s tím, že je třeba provést
dílčíúpravy dle usnesení č. OLlt3l1a dále v hlavičkách a je třeba provést rozděleníSTDK na STK a DK a
souČasně také aktualizovat personální složenívšechodborných kornisídle závěrů z tohoto jednáníW,

W

15.

Různé

a)

b)

a D za první čtyři kota soutěže ústně
má sestupnou tendenci - konkrétníhodnoty

porovnání průměrných uídajůklubů na cestovné R

prezentoval sekretář p. Stix s tím, že prŮměr výdajŮ
zašle sekretář všem členůmVV v průběhu tohoto týdne;
W diskutoval otázku výše trestů vynášených DK v aktuálním soutěžnímročníkuza disciplinární

provinění jednotlivcŮ a při této příležitosti apeluje na DK, aby důs|edně trestala urážky mezi

l

soupeři či uníŽky směřované na rozhodčí, popř, delegáty nebo dalšífunkcionáře, pokud k těmto
v průběhu utkání nebo v souvislosti s konáním utkánídojde.

16. Závěr
Jednání ukonČil předseda

zapsal:Jiřístix
ověřil:MarekBlažek

W ve

21:15 hod. s tím, že termín příštíhojednání bude stanoven operativně.

lr: 9lY

W*r*ý

