Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
ZÁPIS č. 4/2019
ze schůze Komise mládeže MS KFS konané 13.6. 2019
Přítomni:

Černohorský, Jakubek, Kotala, Koval, Orel, Pindor, Stanovský, Zajíc

Omluveni:

Červenka, Ožana, Patka

Hosté:

GTM OFS – Furik, Hanzel

Program:
1.

Zahájení schůze

2.

Kontrola zápisu č. 3 z 23.5.2019

3.

Zhodnocení činnosti
- 27.-29.5.
- finále MKS U-14, Plzeň, 1. místo
- 4.-6.6.
- finále MKS U-13 Velké Losiny, 4. místo

4.

Plán činnosti KM MS KFS červen – srpen 2019
- 15.-16.6.
- Baník Cup, U-12 Ostrava
- 18.6.
- krajský turnaj mladších přípravek, Kovona Karviná
- 19.6.
- krajský turnaj starších přípravek, FK Bolatice
- 23.-28.6.
- LODM Liberec, chlapci U-14, dívky U-14
- 30.6.-5.7.
- letní kemp MS KFS

5.

Turnaje výběrů OFS a MěFS U-12
- pravděpodobný termín příštího turnaje je 24.9. (FK Staříč)

6.

Motivační projektové příspěvky FAČR – Krajská střediska mládeže 2019/2020
- KM MS KFS vyhlašuje výběrové řízení na Krajská střediska mládeže 2019/2020,
přihlášku do výběrového řízení nutno podat do 31.8.2019, nutné náležitosti žádosti
viz. Příloha zápisu č.1

7.

Dotační příspěvky MS KFS na turnaje mládeže pro rok 2019
- žádosti nutno poslat do 31.8.2019, nutné náležitosti žádosti viz. Příloha zápisu č. 2

8.

Různé:
- KM MS KFS děkuje VV za schválení částky 80.000,-Kč na MPP FAČR Krajská střediska
mládeže 2019/2020
- KM MS KFS děkuje VV za schválení částky 40.000,-Kč na podporu turnajů mládeže 2019
v Moravskoslezském kraji

Příští schůze KM MS KFS proběhne 22.8. 2019 v 15.30 hod. v sídle MS KFS.

Příloha č. 1

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Nám. Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava

V Ostravě, 14.6.2019.

Výběrové řízení na „Krajská SpSM“ pro sezónu 2019/2020
KM MS KFS vyhlašuje výběrové řízení na „Krajská SpSM“ pro sezónu 2019//2020.
Grant je určen pro kluby, které mají ucelenou strukturu mládeže, tzn. přípravky, MŽ, SŽ, SD
– s výjimkou přípravek všechny kategorie v soutěžích řízených MS KFS nebo výše (viz. IS
FAČR) a nejsou zařazeny do systému SpSM FAČR či SCM FAČR. Pro zařazení
do výběrového řízení nutno dodat:
- vlastní žádost s razítkem klubu a podpisem statutárního zástupce klubu
- kopii smlouvy s bankovním ústavem o vedení účtu
- čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví
- seznamy hráčů a trenérů všech mládežnických kategorií a mládežnických týmů,
které v klubu působí, včetně jejich ID ve FAČR, seznamy je nutno rozdělit dle kategorií
(SD, SŽ, MŽ, …), ne souhrnný seznam či seznam členů, u trenérů dále nutno uvést
trenérskou kvalifikaci (licenci) a družstvo, u kterého působí – vše pro ročník 2019/2020
- seznam hřišť, které klub využívá (vč. ploch s umělou trávou – UT není podmínkou), a které
jsou buď přímo ve vlastnictví klubu nebo místní správní jednotky (obec, město,…), neuvádět
hřiště pronajímaná od jiných klubů
- smlouvu o spolupráci s obecním úřadem
Žádosti zasílat pouze v elektronické podobě na adresu zajic@mskfs.cz, nutno doručit
do 30.8.2019. Žádosti budou následně vyhodnoceny a mezi Krajská SpSM bude zařazeno 9
nejlépe ohodnocených.

Jaroslav Pindor v.r.
předseda KM MS KFS

Příloha č. 2
Kritéria KM MS KFS pro přidělování dotací na turnaje mládeže
v roce 2019
Tato kritéria jsou určena pouze na turnaje organizované kluby v rámci MS KFS,
s výjimkou klubů se statutem SCM a SpSM v systému MŠMT. KM MS KFS
navrhuje VV MS KFS finančně podpořit turnaje na území Moravskoslezského
kraje, jejichž účastníky mohou být i zahraniční kluby. Klub může žádat o dotaci
pouze na jeden turnaj.
Výše dotace může být v rozmezí 2.000,-Kč – 10.000,-Kč a je určena pro turnaje mládeže,
které proběhly nebo proběhnou na území Moravskoslezského kraje v roce 2019.
Kritéria :
1. Hlavním pořadatelem musí být právnická osoba charakteru zapsaného spolku, která je členem
FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro přípravkové, žákovské nebo dorostenecké věkové kategorie .
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní , ale nikoliv např. zimní
liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM MS KFS zaslat žádost o dotaci s údaji, které musí vyplnit do přiloženého
formuláře, ke stažení v příloze této zprávy.
5. Žadatel nesmí být nositelem licence SpSM nebo SCM.
6. Dotaci z rozpočtu VV MS KFS nelze poskytnout na turnaje, které již byly dotovány KM FAČR.
Nesplnění některého z uvedených požadavků bude důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
Základní ustanovení:
O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže MSKFS na základě níže uvedených
bodů:
1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého
kritéria, je plně v kompetenci Komise mládeže MS KFS. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií a schválené výše finančních
prostředků VV MS KFS.
3. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat vyúčtování či rozpočet turnaje. Nesplnění této skutečnosti
může mít za následek nezařazení žádosti o dotaci v následujícím roce, případně částečné nebo úplné
vrácení dotace. Přesné pokyny pro vyúčtování, budou klubům předem poskytnuty.
4. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního
zástupce klubu, zasílejte pouze elektronicky na adresu: oldrich.jakubek@seznam.cz
Žádost – formulář se základními údaji:
- výkonnostní turnaje mládeže na území Moravskoslezského kraje (minimální počet 6 účastníků)
- uvedení počtu tuzemských a zahraničních účastníků
- historie turnaje (minimálně 2. ročník)
- propozice turnaje (i z posledního ročníku včetně výsledků) přiložit k žádosti

Termín pro uzávěrku přihlášek je 31.8. 2019. Žádosti odeslané po 31.8. 2019 nebudou zařazeny
k projednávání.

Důležité: k žádosti o dotaci je nutno zaslat čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví
a smlouvu o vedení účtu s bankovním ústavem.

Žádost o přidělení dotace na turnaje mládeže v roce 2019
Název turnaje + ročník

Pořadatel, přesná a celá adresa

Charakter turnaje (memoriál, apod.)

Datum a místo konání

Věková kategorie

Počet účastníků (i předpokládaný)
Rozpočet turnaje (příjmová i výdajová část v jednotlivých položkách, podíl vlastních finančních
prostředků na nákladech)

Jména dvou statutárních zástupců klubu s uvedením kontaktu (e-mail; tel. číslo)

Poznámky

………………………………
razítko, podpis

