Středočeský krajský fotbalový svaz
Zátopkova 100/2
P.O.BOX 40
160 17 Praha 6 – Břevnov
E-mail: info@skfs.cz
IČ: 70944814
Bankovní spojení: 115-3946350267/0100 (KB)

Zápis z jednání VV SKFS
Datum a místo konání: 31. 10. 2022, od 17:00 hodin, sídlo SKFS
Osobní účast:
Online:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

T. Neumann, T. Novák, T. Sluka, P. Chán, P. Blažej, L. Zeman
P. Šmejkal, O. Knobloch
T. Turek, M. Pavlík (online)
T. Turek
P. Chán, T. Novák

1. Kontrola bodů z minulé schůze

2.

3.

4.

5.

6.

a. Stav proplácení dotačních smluv na kluby (k 31.1O.2022 vyplaceno 127 klubům)
b. Stav proplácení podpory OFS (Šural + holky, zbývá vyplatit cca 215.000 Kč)
c. T. Novák odeslal návrh na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku (odstoupení Antonína
Baráka)
d. Nákup vybavení sekretariátu (notebook pro sekretáře) - zajištěno T. Novákem
Zpráva o činnosti sekretáře
a. Probíhají standardní úkony činnosti sekretáře, zejména podpory DK, STK a KR
b. Setkání českých krajských sekretářů 31.10.2022
c. Plánované oslovení KSHP ohledně stavu stadionů klubů SKFS (FAČR)
d. Návrh FAČR na restrukturalizaci soutěží
e. Diskutován strategický plán FAČR 2023 - 2027 (T. Sluka připraví návrhy do
strategického plánu od SKFS)
Informace předsedy o aktivitách Svazu a informace z Asociace (Tomáš Neumann)
a. Diskutován proces ukončení se společností TV COM a dále diskutovány možnosti
nahrávání utkání, nejen soutěží SKFS
informace od PR manažera o prezentaci svazu (Michal Pavlík)
a. Diskutována možnost centrálního nákupu plastových kelímků pro potřeby klubů SKFS
i OFS SKFS.
b. Vystavení faktury pro Eurosport-Ring za reklamu ve výši 800 EUR
informace o ekonomicko/finančních záležitostech svazu (Pavel Chán)
a. Diskutováno schvalování plateb v rámci SKFS, k finálnínu schválení návrhu Pavla
Chána by mělo dojít na příštím jednání VV
b. Prezentována nahrubo účetní závěrka k 30.9.2022
c. Diskutován možnost založení spořícího účtu SKFS nebo využití termínovaného
vkladu
informace a podněty z komisí
a. STK
i.
Probíhají standardní úkony v rámci změn termínů nebo místa utkání
ii.
Změna termínů vybraných utkání z důvodu nedostatku rozhodčích
iii.
Kolaudační protokol - prodloužení termínu návratu dokumentů, viz zápis STK

Středočeský krajský fotbalový svaz
Zátopkova 100/2
P.O.BOX 40
160 17 Praha 6 – Břevnov
E-mail: info@skfs.cz
IČ: 70944814
Bankovní spojení: 115-3946350267/0100 (KB)

b. KR (Petr Blažej)
i.
Proběhne seminář od R. Příhody - termín 8.11.2022 od 17:30, sekretář SKFS
zajistí rozeslání pozvánek na R a DFA
ii.
Vyúčtování podzimních bloků VPR vždy k 10. dni dalšího měsíce
iii.
VV přijal rezignaci M. Vlka na člena KR SKFS a tímto ho odvolává z pozice
člena KR SKFS
iv.
VV schvaluje doplnění KR o Martina Cílka a Ladislava Kruliše (subkomise DFA)
v.
Petr Blažej zajistí poptání vycházkového oblečení pro R a členy komisí SKFS
c. KM
i.
Přetrvává úkol jmenování nového předsedy KM
ii.
VV vznese dotaz k GTM SKFS i GTM OFS ke skladbě a úrovni našich soutěží
mládeže
iii.
Apel od vedení FAČR, aby jarní soutěž přípravek byla v systému IS FAČR
d. DK (Tomáš Sluka)
i.
Diskutována činnost DK SKFS a informace o pravidelných návštěvách T. Sluky
ii.
T. Sluka představí na příštím jednání VV návrh nového systému odměňování
členů DK, v návaznosti na dřívější úpravy pro STK a KT
e. KpSOFS (Tomáš Novák)
i.
Diskutována reakce z OFS na návrh restrukturalizace soutěží
7. Podněty z klubů (Tomáš Turek)
a. Žádost TJ SK Hřebeč o finanční dotaci za organizaci finále poháru SKFS (schválena ve
výši 20.000 Kč)
b. Poskytnuta základní administrativní podpora celkem 10 klubům s dotační žádostí k
NSA
8. různé
a. Planeo Cup
i.
Realizována platba rozhodčím a přefakturace na FAČR
ii.
Platba pronájmů za I. a II. předkolo klubům ve Středočeském kraji jde k tíži
SKFS
b. Loučeň 130 let výročí vzniku
i.
Plánované finále poháru SKFS na jaře 2023
ii.
T. Neumann, T. Novák a T. Turek plánovaná návštěva klubu 1.11.2022
c. VEO kamera
i.
Diskutována optimalizace půjčování v jarní části sezóny
ii.
Diskutována poptávka po zakoupení pro další OFS či kluby, popř. KM SKFS
(schváleno pořízení další kamery VEO pro SKFS s tím, že bude stejně jako již
nynější primárně ve správě sekretáře SKFS, s předpokládaným intenzivním
používáním Komisí mládeže SKFS a GTM SKFS - Tomáš Novák pověřen
zajištěním nákupu v rámci plánované slevové akce)
d. Pitný režim
i.
na příští jednání VV předseda T. Neumann zjistí možnost podpory od
výrobce min. vody Gemerka

Příští jednání VV je naplánováno na PO 21.11.2022 od 17:00 hod v sídle SKFS.

