
Zápis z iednání W KKF JM čísjc_01_/15

Datum a místo konání: 6, 10.2015; Brno, Neužilova 35

Přítomni: Kamii Bednář, Marek Blažek, Karel Otruba, David Peštál a Jiří Stix
Omluveni: Miroslav Bartyzal, Zdeněk Polák a František Tobolík
Neomluven: lvo Dobiášek

|_roiednáno bylo;

1. Úvod
Jednání zahájil předseda W v 17:35 hod. přivítáním přítomných a konstatoval, že na jednání W je
přítomno 5 členů a VV je tudíž usnášeníschopný.

2. Doložení existence OkKF v okresech příslušejících ke KKF JM
Exístenci usnesení z valných hromad OkKF k datu nepředložily okresy Brno * město a Hodonín.

3. §chválení jednacího řádu W Kl(F JM
Návrh jednacího řádu VV KKF JM předložil předseda VV. Po krátké diskuzi bylo k danómu bodu přijato
poměrem hlasů s -0*0 nástedující usnesení:

87taiil,: VV po dílčích úpravách vyp|ynuvších z diskuze Jednaci řád VV KKF jM schvá|il;
a1,l03l2.: VV ukládá schválený Jednací řád VV KKr JM striktně dodržovat -T; trvale, Z; předsedající
jednání W.

Potvrrení sekretáře VV KKF JM ve fu,nkci, popř. volba nového sekretáře
W projednal danou personální otázku a poměrem hlasů 4 - j. - 0 přijal následující usnesení:

aLl§4|L; VV potvrdíl ve funkci sekretáře KKF JM pana Jiřího Stixe.

Splnění oznamovacích povinností vůči vyšším orgánům §F pa VH KKF JM
W vyslechl informaci sekretáře KKF JM o splnění oznarnovacích povinností vůči vyšším orgánům, tj.
ObKF divize É a regionální subl<omise při SF FAČR.

Zpráva o stavu finančních pro§tředkŮ na účtu KKF jM včetně dotací a přerozdělených členských
příspěvků a inforrnace o změně disponentů s účtem po VH KKF JM
Předseda a sekretář i*formovali o skutečnosti, že dne 29. 9. 2015 provedli zrněnu disponenta s účtem
KKF JM * namísto p, Potáka se druhým disponentem vedle p. Stixe §tal předseda W p. Blažek. Stav
ÚČtu k datu 29.9.2015 činilčástku 63.90]-,56 Kč a tato vstoupita ideální polovinou jako počátečnístav
rozpoČtu KKFJM na soutěŽní roČník }aIs/Zaffi, neboťse jedná se o společný účet pro KKF JM a obKF
dívize t, VV přijal k danérnu bodu poměrem hlasů 5 * 0 - 0 následující usnesení:

aýa6lt: VV vzal na vědomí stav na účtu KKt JM k datu 29. 9. 2015;
0LlO6l2: VV ukládá založit v prŮběhu měsíce května 2016 samostatný účet pro KKF JM a v závěru
Června 2016 na něj převést atikvótní zůstatek stávajícího účtu - T: do 30, 6. zat6, Z: oba disponenti.

Sestavení a schválení rozpočtu KKF JM pro soutěžní ročník 7Ot5/2Ot6
W projednal návrh rozpoČtových příjmŮ a výdajů pro soutěžní ročník 2a§/201,6 předložený
předsedou W. Po diskuzi a dílčích úpravách rozpočtu bylo k danému bodu přijato poměrem hlasů
5 -0 - 0 následující usnesení:

§L/a7fu VV po dílčích úpravách vyptynuvších zdiskuze schválil rozpočet KKř JM pro soutěžní ročník
2015/20L6 jako mírné přebytkorni s tím, že daný rozpočet je přílohou tohoto zápisu;

4.

5.

6.

7.



arl§712: přítomníčlenové W se sokamžitou účinnostívzdávaji čerpání příspěvku na občerstvení po

celou dobu výkonu jejich mandátů;
07l§7í3: předseda W p. Blažek se na rozdíl od předchozího předsedy VV s okamžitou platnostívzdává
jakékolifinančníodměny za výkon činnosti, a to pro celou dobu výkonu svého mandátu;

alla7la: VV snížil příspěvek na občerstvení při jednánich W a odborných komisí na 60,- Kč

{z původních 100,- Kč} *T: od 12.10.2015, Z: sekretář;
o:L|a7|5: VV ukládá pravidelně na jednání VV předkládat aktuální stav rozpočtu KKF JM dle stavu

v účetnictví - T: dle termínů jednání W, Z: předseda W a sekretář;

a!a?l6:W ukládá zasílat předsedoviW na vědomíkopíe veškerých výdajových dokladů předávaných

k proúčtování účetní České unie sportu *T: průběžně, Z: sekretář;

0Ll0117z W uktádá prověřit r,nidaje na syntetických úČtech 512,518 a 58]- realizované v prŮběhu roku

2015 a informovat W o výsledku prověrky * T: příští jednání W, Z: předseda W a p, Peštál.

8. Zpráva předsedy STK o připravenosti na soutěžní ročník ZOL§|L6 {muŽi, ženy, krajský pohár}

Ústní zprávu z důvodu ornluvené neúčasti předsedy STK přednesli členové STK pánové Bednář a Stix.

VV po diskuzi k danému bodu přijal poměrem hlasů 5 - 0 - 0 následujícíusnesenÍ:

ol.laal:.:.W schválil Rozpis mistrovských soutěží KP žen pro soutěžní ročník 203.5/2016.

9. tnformace o personálním složení adborných komisí při KKF jM
VV se seznámil s aktuálním složením stávajících odborných komisí při KKF JM {STK, DK a KRD} a

s ohledem na žádostistávajících předsedů DK a KRD o doptněníjejich komisípřijal následující usnesení:

otl$9lL: W na základě návrhu předsedy DK V|adana Vaty schvélil za členy DK pány Milana Bažanta a

Aleše Bečicu s tím, že DK bude pracovat ve tříčlenném slcžení {poměr hlasŮ: 5 - 0 - 0);

0LtO9í2: VV na základě žádosti předsedy KRD Lubomíra Reka, aby za člena KRD byl schválen pan Milan
Havíř, rozhodnutí v dané věci odročil na své příští jednání a KRD tak bude nadále pracovat ve
tříčlenném složení (poměr hlasů: 5 *0*0};
síl0913: VV s okamžitou účinností odvolal z funkce předsedy STK pana Zdeňka Potáka a tím došlo
k rozpuštění celé §TK {poměr hlasů: a - 1- 0};
g1-lg9|4: VV v souladu s nastolenou fílozofií předchozím VV, že v čele STK jakožto řídícího orgánu
soutěže má stát přímo předseda VV, jmenovaí do dané funkce p. Blažka (poměr hlasŮ: a - 1 - 0};

a1-l09l5: VV schválil na návrh nového předsedy STK za členy dané komise pány Kamila Bednáře a Jiřího
Stixe {poměr hlasů: 3 * 2 *0).

10. Zpráva předsedy KRD o připravenosti na soutěžní ročník 2OL5lt6 a projednání aktuálních otázek ve
vztahu k činnosti KRD
Ústní zpráva nebyla z důvodu omluvené neúčastí zástupce KRD na jednání W přednesena. Fředseda
KRD v termínu neodpověděl na dotazy předsedy VV zaslané mu e-mailem, což VV přijal s nevolí.
Následně proběhta obšírnější diskuze přítomných čtenů W k činnosti stávající KRD včetně vyhodnocení
nákladů na cestovné v prvním kole letošního soutěžního ročníku KP {pozn.: 599,- Kč na 1 utkání)
v porovnání s průměrem za celou sezónu 2aL4l2a§ (pozn.: 387,- Kč na 3 utkání) a poté bylo přijato
poměrem hlasů s - 0*0 nás|edující usnesení:

a!!O|t: W ukládá zajístit delegováníR a D k jednotlivým utkáním z pohledu dojezdových vzdáleností
tak, aby byly rninimalizovány c€stovní náklady klubů - T: ihned a trvale, Z: předseda KRD;
0Ll!:al?,: W z důvodu nesouladu mezi listinou rozhodčích předloženou na minulém jednání VV dne
5. 9. 2015 a listinou zaslanou KRD pro účely uveřejněni na oficiální webové stránce KKF JM dap[ňuje na

listinu rozhodčích KP pány Michala Herolda a Martina Komzáka, když jejich dočasné přerušení činnosti
nenídle VV důvodem pro jejich nezařazeni na listinu pro ročník 2al5l2a16;
01|L0|*: VV z důvodu nesouladu mezi listinou delegátů předloženou na minulém jednání W dne

5, 9. 2015 a listinou zaslanou KRD pro účely uveřejnění na oficiální webové stránce KKF JM doptňuje na



11.

t2.

13.

listinu delegátů KP pana Petra Hoffl"nana (Kunštát), když dočasné přerušení činnosti není dle W
důvodem pro jeho nezařazenína listinu pro ročník 20l5/20t6;
aýLala: VV uk|ádá po prvních čtyřech kotech soutěže zpracovat pro jednání VV přehled skutečně
účtovaného cestovného R a D za jednotlivá kola a tyto údaje porovnat s údaji za první čtyři kola
soutěžního ročníku 20L4l2a§ *T: příštíiednání VY,Zl sekretář;
0LlL0l5: VV konstatuje, že KRD svévolně v rozporu s bodem 9. zápisu z jednání VV konaného dne
25. §. 2015 aptikovala nové hodnocení rozhodčích od soutěžního ročníku Za§/Za1,6 s tím, že VV
přijme případné opatření k tomutCI ktoku KRD na svém příštím jednání,

Kontrola úkolů z usneseníVH KKF JM konané dne 23. 09. 20t5
VV provedl kontrolu usnesení uvedených v zápisu z valné hromady s tim, že razítko KKF JM bylo
předáno sekretáři. Dne 15, 10. 2015 bude expirovat termín předání notebooku KKF JM panem

Polákem, jehož bude v dané věci kantaktovat předseda VV, Další dvě usnesení z VH mají dlouhodobou
platnost a budou průběžně kontrolovány, za což zodpovídá přédseda VV,

Záměr marketingových aktivit KKF JM
VV zahájil diskuzi o marketingových aktivítách, které by měly zvýšit příjmovou stránku rozpočtu KKF jM
s tím, že členové VV vidí prostor pro posílení rozpočtu již v prŮběhu probíhajícího soutěžního ročníku,
Dané téma bude podrobnéji rozved€no na příštím je dnání VV.

Zásady transpare ntnosti
VV projednal návrh předsedy VV k zásadám transparentnosti a přijal k danému bodu poměrem hlasů

5 - 0 - 0 nás|edující usnesení:

aLlt3lt: W ukládá uveřejňovat na oficiální webové stránce KKF JM veškeré VV projednané
dokumenty včetně plného znění zápisů zjednání VV, jejichž míra podrob*osti bude oproti dřívějším
zvyklostem výrazně posílena {pro účely transparentnosti VV bude na oficiální stránce KKF ]M zřízen
speciá|ní odkaz ,,lnformace W KKF JM'} - ?: vždy nejpozději do 5 dnů po dni konání W, Z: sekretář;
Ot|t1llz VV ukládá zápisy spolu s dalšími na jednáníVV schválenými materiály zasílat e-mailem všem
členům VV, klubům KP a všem předsedům odborných komisí při KKF JM - T: vždy nejpozději do 5 dnů
po dni konání W, Z; sekretář,

Diskuze k obsahu oficíální webové stránky KKF JM
W dískutoval stav a aktuálnost oficiátních webových stránek KKF JM s tím, že potřebnó údaje byly před
prvním soutěžním kolem zveřejněny a dále platí usneseníč. 01/13/1.

15. Různó
a) informace převzatá z oficiální webové stránky o počtu členů Svazu futsalu k datu 30. 09, 2015

v našem krají - aktuálně 3007 členů;
b) informací o případné změně sídla KKF JM podal předseda VV, který zahájíl jednání s Českou unií

sportu s cílem sídlo změnit k datu 1, ].. 201"6;

c) informace o falšovaném razítku na kandidátce OkKF Brno - město pro VH konanou dne 23. 9, 2015
- VV předá danou informaci předsedovi Komise futsalu k dalšímu řešení pana Poláka, když bylo
manipulováno s razítkem ObKF divize E, které mětv drženíprávě pan Polák.

16. Závěr
Jednání ukončil předseda VV ve

Zapsal: JiříStix

Ověři}: Marek Blaže

t4.

25 hod. s tím, že termín přištího jednáníbude stanoven operativně"


