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Záois z iednán.íV,YšLF JM číslo 02/15

Datum a místo konání: 2. 11. 2015; Brno, Neužilova 35

Přítomni: pp. (amil Bednář, Marek Blažek. lvo Dobiášek, Karei otruba, David peštál a JiříStix
Omluven: p. František Tobolík
Neomluveni: pp. Miroslav Bartyzal a Zdeněk Polák

Pjojednáno bvlo;

1. Úvod
Jednání zahájil předsede VV v 17:35 hod. přivítáním přítomných a konstatova[, že na jednání W je
přÍtomno 6 ČlenŮ a W je tudíž usnášeníschopný, Body 6. až 9. programu byly projednány společnó
s VV ObKF divize E.

V Úvodu byla předsedou VV zrekapitulována dvě usnesení per ro[lam reaiizovaná v mezidobíod konání
minulého jednáníVV, a to:
a} usnesení per rollam Č, U20]"5 po rezignaci KRD při KKF JM ze dne 11. 1"0. e015 * dané usnesení je

přílohou tohoto zá pisul
b} usnesení per rollam č. lt/2015 o doplnění íistin rozhodčích a delegátů KKF JM ze dne ].4. 10. 2015 -

dané usneseníje přílohou tohoto zápisu,

kontrola úkolů
Byla provedena kontrola termínově splatných úkolů zadaných na předchozím jednání VV stěmito
výsledky:
. úkol z usnesení č,O1,1O715: průběžně plněn {viz bod 5. tohoto zápisu};
o úkolz usnesení č.03,10717: splněn (viz bod 6. tohoto zápisu};
a úkolz usnesení č.at/ffil1": průběžně plněn {viz bod 3-0. a}tohoto zápisu};
o úko| z usnesení č- aýLola: průběžně plněn {viz bod 10. a) tohoto zápisu);
c úkol z usnesení č. a1,/I3l1: průběžně plněn {viz oficiálníwebová stránka KKt JM);
t Úkol z usnesení č,O1,/I3lZ: průběžně plně* (viz odchozí korespondence sekretáře).

Doložení usnesení z valných hromad okkr v okresech Brno * město a Hodonín
K datu konánítohoto jednání nebyla doložena usnesení z VH OkKF Brno - město a z VH okKt Hodonín,
tudíŽ předsedové obou okresů zůstávajíčleny VV KKt JM s hlasem poradním, nikoli rozhodujícím.

lnforrnace o průběhu KP mužů a připravenosti KP žen
Ústní informaci přednesl předseda a členové STK {pp, Blažek, Bednář a Stix}, Soutěž mužů probíhá
standardnÍm zpŮsobem, když je odehráno prvních pět kol, aniž by byly zaznamenány jakékoli
mimořádné události. Soutěž žen bude zahájena prvním turnajem v Křenovicích v neděli 22.11",2015 od
OS:OO rroO. s tím, že následovat budou další tři turnaje v průběhu měsíců ledna a února 20].6.
Pořadatelem turnajŮ KP žen je KKř JM s tím, že STK při KKF JM zajistí pořadatelskou službu (hlavní
pořadatel, Časoměřič, zapi§ovatel, obsluha utěráku} a taktéž požádá KRD o obsazení jednotlivých
turnajů rozhodčími, a to vždy v počtu 2 rozhodčích.

Aktuální informace o plnění rozpočtu KKF JM pro soutěžní ročník ZGL5|L6
Předseda W podal informaci o aktuálním §tavu plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu KKF
JM na soutěžní ročník 2015/2016 dle knihy analytícké evidence ze dne 30. 10, 2015 předané účetní
České unie sportů, Z daných údajů vyplývá, že plánované přúmy jsou k datu plněny na 28,38 %

a plánované výdaje na ]"0,77 %, Z pohledu disponibility (cash *flow)je činnost a platebnímorálka KKF
JM zcela zajištěna. Dle stavu účetnictví prozatím žádný z klubů KP žen neuhradil startovné a kauci
{pozn.: v souhrnu 4.000,- Kč/klub). Člen VV pan Dobiášek se připojíl k ostatním členům W, kteří již na

3.



minulém jednání deklarovali, že se vzdávají po celou dobu výkonu svého rnandátu příspěvku na
občerstvení.

K informacím o plnění rozpočtu KKF JM přijal VV poměrem hlasů 6 - CI - 0 následující usnesení:
a?'lasfu W bere na vědomí aktuální stav rozpočtu KKF]M a skutečnost, že dosud žádný zktubů Kp
žen k datu neuhradil startovné a kaucí;
CILla5l2: VV ukládá sekretáři kontaktavat vedoucí týmů KP žen s upomínkou úhrady startovného a
kauce v termínu do 13, 11.2015 na účet KKr JM *Z: sekretář, T: do 3. lt.2015;
a2'lasíl: vv souhlasí svýplatami alikvótnich čá5tí stanovených odměn a náhrad členům sTk a čtenu
KRD pověřeného obsazováním za období 07 aiI2/2a15 v průběhu první dekády prosince převodem na
účty příslušných osob - Z: předseda a sekretář; T: do 1$. t2,20L5,

6. lnformace o kontrole některých výdajových položek v účetnictví
PÍsemnou inťormaci o kontrole ÚČetnictví za období od r. 2D13 do současnosti předložil předseda W
p, BlaŽek a Člen W p. Peštál s tím, že k da*ému materiálu podali dalšívysvětlivky, zejména podrobnosti
k dokladŮm založeným v účetnictví na České uniisportů v Brně, které byly předrnětem kontroly.

K danému bodu přijal VV pp dískuzi poměrem hlasů 6 - 0 - 0 následující usnesení:
02|o6|I: w vzal na vědomí informaci o kontrole některyich výdajových položek v účetnictvívedeném
spoleČně pro KKF JM a pro ObKF divize I s tim, že je u některých položek znepokojen účely výplat
uvedenými na druhotných dokladech či skutečnostmi, které vzbuzujídůvodnou obavu, že s některými
druhotnými doklady bylo před jejich předáním do účetnictví manipulováno, přičemž se ve finančním
vyjádření může jednat až o částku v celkové výši g4.600,- Kč;
a2l06l2: W zmocňuje předsedu W
a) písemně poŽádat expředsedu p. Poláka o vysvětleníčerpání něktenich potožek z let 2013 až2aI5

vedených v účetnictví, jejichž celková výše v souhrnu číní 94,600,- Kč, a jež se dle účetu uvedeného
na druhotných dokladech, popř. z dalších důvodů jeví jako nestandardní, při lhůtě na vyjádřenído
14 dnŮ ode dne doručení daného požadavku - Z: přdseda W, T: do 5. 11. 20t5;

b) dále postupovat podle písemné reakce expředsedy p, Poláka, nebude-ti jí do stanoveného data,
neprodleně jej vyzvat k úhradě částky 94.6CI0,- Kč na účet KKF JM, a to ve lhůtě do 14 dnů ode d*e
doruČení takové výzvy - Z: předseda W, T: v návaznosti na úkol pod písrn. a}, nejpozději však do
?.5. 11.2015;

c} v případě nevysvět|ení nestandardních operací, popř, neuhrazení požadované finanční částky ze
strany expředsedy p. Po|áka zjištění vyplývající z dané kontroly dále řešit podáním podnětu
orgánŮm Činným v trestním řízení - Z: předseda W, T: v návaznosti na úkoly pod písm. a) a b},
nejpozději však do 15. 12. 2015.

7. Jmenování předsedy a členů KRD
Předseda VV navrhl do funkce předsedy KRD při KKF JM dlouholetého rozhodčího a následně delegáta
futsalových soutěží na úrovni KP a divize E pana Mgr. Miloslava Brtníčka (Vyškov}. K danému návrhu
přijal VV poměrem hlasů 0 - 0- 0 toto usnesení:
O2Íů7Í1: VV schválildo funkce předsedy KRD s okamžitou účinnostípana Mgr. Milostava 3rtníčka.

Po přijetí usnesení č. a2ta7lt se předseda VV telefonicky spojil spanem Mgr. Brtníčkem, který VV
podal návrh na jrnelcvání dalších čtyř členů KRD, a to pana Stanislava Kratochvíla {Zastávka u Brna},
pana Zdeňka Valu (Brno), pana Tomáše Slaninu (Velešovice} a pana Radima Čepa {Brno}. K danému
návrhu přijal W poměrem hlasů 6 -0-0 toto usnesení:
02la7/Z: VV schvaluje na základě návrhu předsedy KRD sokamžitou účinností za čle*y KRD pány
Stanislava Kratochvíla, Zdeňka Valu, Tomáše Slanínu a Radima Čepa,



Následovala diskuze VV na téma listin rozhodčích a delegátů a VV přijal následující usnesení:
a2l$713: poměrem hlasŮ 4 *Z-a se listina rozhodčích KKFJM doplňuje o pana Luboše otradovského
{Brno};
O2lO7|a: VV poměrem hlasŮ 6 - 0 * 0 souhlasí s tím, aby všichni rozhodčí uvedení na listině rozhodčích
KKF JM a vŠichni dete6áti uvedení na listině delegátů KKF ]M byli zařazeni také na listiny rozhodčích
a delegátŮ divize E. pokud tomu přivolí VV ObKF divize E, a zároveň VV souhtasí s tím, aby ve
výjimečných případech byli z ekonomických důvodů rozhodčí s bydlištěm na území kraje Vysočina
delegování na utkání KP JM, pokud se bude jednat o navaeující utkání před či po divizním utkání
konanérn ve stejné hale nebo začátky utkání umožní zřetězení delegací rozhodčích z Vysočiny na dvě
utkánív rozdílných halách, z nichž ale jedno musí být bezpodmínečně utkáním divize E.

8- Marketingovéaktivity
Prvotní informace o stavu jednání se dvěma potenciálními sponzory podal předseda VV. Potó byly
diskutovány v obecné rovině další možné formy marketíngóvých aktivit a finanční podpory soutěží,
a to konkrétně:
ai dotace z jihomoravského kraje;
b} granty z Jihomoravského kraje;
c) facebooková prezentace soutěží KP mužů a žen.

Případné možnosti získání dotací, popř. grantů z Jihomoravského kraje na soutěže krajského přeboru
mužŮ a žen, popř. na vzdělávání rozhodčích a delegátů či na jiné dotační nebo grantové tituly prověří
p. Peštál.

9. Případná zrněna sídla KKF JM
Ústní informaci k danému bodu přednesl předseda VV. Poté přijal W poměrem hlasů s - 0 * 0
následujícíusnesení:
O2ÍO9t7 VV považuje za potřebné změnit sídto KKF JM nejpozději k datu ]., t, 20].6;
02l09|Z: W pověřuje jednáním o změně sídla najpozději k datu 1, 1. 2016 předsedu W p. Blažka, když
jednání bude primárně vedeno s Českou unií sportů, a to včetně dojednáni finančních podmínek
pronájmu prostor v Brně na Vídeňské 9 - Z: předseda W, T: projednat do 20. 1r. 201§.

10. Různó
a) porovnání prŮměrných výdajů klubů na cestovné R a D za první čtyři kola soutěže ústně prezentoval

sekretář p. Stix s tím, Že prŮměr výdajŮ má sestupnou tendenci * konkrét*í hodnoty zašle sekretář
všem členům W v průběhu tohoto týdne;

b} VV diskutoval otázku výše trestů vynášených DK v aktuálním soutéžním ročníku za disciplinární
proviněníjednotlivcŮ a přitéto příležitostiapeluje na DK, aby důsledně trestala urážky mezisoupeři
Či uráŽky směřované na rozhodčí, popř. delegáty *ebo další funkcionáře, pokud k těmto v průběhu
utkání nebo v souvislosti s konáním utkání dojde.

11. Závěr
Jednání ukončil předseda W ve 20:40 hod, s tim, že termín příštího jednání bude stanoven operativně,

Zapsal:Jířístix 1;;SlY(l (
ověřill Marek Blažek 
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