FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Výkonný výbor
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731125144 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis č. 6/2022 z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 8. 6. 2022
Místo konání: klubovna Baník Královské Poříčí
Přítomni: Mgr. Tomáš Provazník, Slavomír Kozel, Bc. David Palla, Jan Rod, Mgr. Jan Makovec,
Bc. František Nedbalý, Stanislav Štípek
Omluveni: x
Hosté: Jiří Špak (sekretář)
Jednání řídil předseda VV Mgr. Tomáš Provazník dle schváleného programu.
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
• schůzka na magistrátu Karlovy Vary – Stanislav Štípek
• vyvolat jednání s představiteli fotbalového svazu na německé straně – Bc. František Nedbalý
2. Došlá pošta:
• KSNP Sedlec – žádost o finanční příspěvek na turnaje pro mládež → viz bod č.10
• Jiskra Aš – žádost o možnost spojení dvou klubů mužů → viz bod č.8
• FAČR – spuštění finanční podpory FAČR na činnost KFS → viz bod č.3
3. Ekonomické informace
• členové VV byli podrobně seznámeni s příjmy a výdaji za 05/2022
• do 30. 6. 2022 p. Kozel se sekretářem zpracují žádost o finanční podporu z FAČR → objem
dotace je zhruba stejný, jako v loňském roce
4. Nadační fond Karlovarského KFS na podporu a rozvoj mládežnického fotbalu
• VV schválil personální obsazení dozorčí rady nadačního fondu → viz bod č. 9
• sekretář zajistí, aby se změna dozorčí rady promítla i v nadačním rejstříku na www.justice.cz
5. Národní pohár krajských výběrů 2022 (Regions Cup)
• vyhodnocení utkání 2. kola Pražský KFS – Karlovarský KFS v Rakovníku (remíza 1:1 a postup
do dalšího kola po výhře 5:3 na pokutové kopy)
• příští utkání (semifinále) se odehraje dne 22. 6. od 18:00 hod. (hřiště Nové Strašecí) s výběrem
Středočeského KFS
6. Informace GTM Karlovarského KFS – mládežnický fotbal
• informace o průběhu posledního kola MKS s Libereckým KFS
• informace o průběhu turnaje okresních dorosteneckých výběrů (memoriál Josefa Šurala)
v Mariánských Lázních
• vyhodnocení činnosti GTM KKFS a všech GTM OFS
• plán akcí na květen:
- zasedání KM FAČR v Třebíči (7. 6.)
- proběhnou soustředění krajských výběrů U-14 a WU-14 (květen popř. červen)
- semifinále výběrů U-12 v Chodové Plané (pořadatel Plzeňský KFS)
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7. Stacionární branky pro kluby hrající krajské soutěže
• do 31. 05. 2022 dorazily 3 nabídky na projekt „Stacionární branky pro kluby KKFS“:
- Berger – Huck s.r.o.
- Ing. Petr Lískovec
- JM Sport Kyjov
• VV provedl vyhodnocení došlých nabídek s tím, že firmy budou vyzvány k doplnění nabídek do
17. 6. 2022 → VV tímto pověřuje pana Štípka a pana Špaka
• po zaslání doplnění od firem VV rozhodne o dodavateli stacionárních branek
8. Žádost TJ Jiskra Aš o povolení sdruženého startu i u družstev mužů
• fotbalový klub Jiskra Aš požádal VV o úpravu v „Rozpise soutěží“, aby bylo možné spojení i u
družstev mužů → připravují se na spojení s klubem Jiskra Hazlov → VV schvaluje, aby
„Rozpis soutěží“ obsahoval i tuto možnost spojení dvou klubů (dosud bylo možné jen u
mládeže)
9. Ostatní informace:
• Zasedání Regionální komise FAČR
předseda seznámil členy VV s nejdůležitějšími body jednání zasedání Regionální komise FAČR
(04. 05. 2022) a pracovního setkání České komory FAČR (25. 05. 2022)
• Novelizace Stanov FAČR
– pan Kozel předal informace ze závěrečné schůzky k novelizaci Stanov FAČR, která proběhla
v Praze 07. 06. 2022
– všem klubům Karlovarského KFS byla dána možnost se ke změnám ve Stanovách vyjádřit →
nepřišel žádný podnět.
• Termínová listina pro podzimní část soutěžního ročníku 2022/23
– STK připravila TL tak, že by soutěže mužů byly zahájeny o víkendu 13. – 14. 8. 2022,
probíhá diskuze, aby soutěže mužů byly zahájeny o týden později → VV ponechá
rozhodnutí na klubech na losovacím aktivu
– soutěže mládeže budou zahájené v prvním zářijovém víkendu 3. – 4. 9. 2022
• Losovací aktiv Karlovarského KFS
– losovací aktiv proběhne ve čtvrtek 30. 6. 2022 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Krajské
knihovny v Karlových Varech → před losovacím aktivem proběhne zasedání VV
10. VV Karlovarského KFS schvaluje:
• Dozorčí radu „Nadačního fondu Karlovarského krajského fotbalového svazu na podporu a
rozvoj mládežnického fotbalu“ v tomto složení:
- Ing. Pavel Bursík
- Ing. Petr Kulhánek
- Lada Veinholdová
• příspěvek 10.000 Kč klubu KSNP Sedlec na pořádání mládežnických turnajů
• rozpočet těchto akcí:
- soustředění krajského výběru dívek WU-14 ve Skalné (8. – 9. 6. 2022)
- soustředění krajského olympijského výběru U-14 ve Skalné (13. – 14. 6. 2022)
10. Termín příštího zasedání:
• příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 30. 6. 2022 od 15:45 hod. v Karlových Varech.
V Karlových Varech dne 16. 6. 2022
zapsal: Jiří Špak, sekretář Karlovarského KFS

ověřil: Mgr. Tomáš Provazník, předseda VV
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