Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Náměstí S. Čecha 10, Ostrava

Komuniké č. 1/2020 z jednání VV MS KFS
Datum konání: 23.1.2020
Čas konání:
15,30 hod
Místo konání:
sídlo MSKFS
Přítomni:
Karel Kula, Jiří Lincer, Ing. Miroslav Záloha, Mgr. Antonín Patka,
Václav Vojtíšek,
Omluveni:
Tomáš Selník, Zdeněk Duda,
Hosté:
Mgr. Vladislav Pala
Usnesení MSKFS:

a) VV schvaluje:
-

Zápis č. 11/2019

-

na rok 2020 finanční příspěvek pro každý OFS ve výši 50 000 Kč na činnost OFS

-

na návrh KM MSKFS nákup vybavení – 10 ks míčů vel.5, 10 ks míčů vel.4 a 6 ks míčů na futsal pro výběry
MSKFS U-13, U-14, U-15

-

na návrh KM MSKFS nákup vybavení – 30 ks míčů pro družstva na finále halového turnaj mladšího dorostu
O pohár VV

-

proplacení cestovních výdajů pro Radima Dreslera na seminář lektorů pravidel KFS, který se uskutečnil 17.
– 18.1.2020 v Letohradu

-

na návrh KR MSKFS nákup vybavení – vycházkové trika pro frekventanty VPR MSKFS 2020

-

stav majetku MSKFS k 31.12.2019 a to na základě Inventarizačního zápisu majetku MSKFS

-

organizační zajištění VH MSKFS dne 12.3.2020, včetně návrhu Programu, složení mandátové a návrhové
komise, řídícího VH a sčitatelů VH

b)

VV bere na vědomí:
-

Pozvánku na pracovní setkání předsedů a sekretářů KFS a OFS, které se uskuteční 20.2. od 10:00 hod
v Nymburku (účast Kula + Janoško)

-

Zprávu generálního sekretáře FAČR č.20/2019

-

Pozvánku na seminář lektorů pravidel KFS, který se uskuteční 17. – 18.1.2020 v Letohradu (za MSKFS se
zúčastní Dresler Radim)

-

informace z jednotlivých OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV

-

zápisy a informace z odborných komisí od posledního VV

-

ekonomický přehled k 23.1.2020 (stav účtů MSKFS a NF u ČSOB, stav pokladní hotovosti)

-

informace Mgr. Vladislava Paly

-

Zápis o provedené kontrole bankovních účtů a pokladní hotovosti MSKFS ke dni 31.12.2019 předložené
ORK MSKFS

-

VV informuje OFS a kluby z Moravskoslezského kraje, že mohou opětovně nahlásit kandidáty na ocenění
„Zlatá plaketa – Za zásluhy o rozvoj kopané v Moravskoslezském kraji“ , a to nejpozději do 31.5.2020 na
mail: janosko@mskfs.cz . Ocenění bude tradičně předáváno na Losovacím aktivu MSKFS.
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Jednání VV bylo ukončeno 23.1.2020 v 19,00 hod.
Příští schůze výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 27.2.2020 v 16:00 hod. v Hluku na pozvání
Zlínského KFS.
V Ostravě 23.1.2020
Zápis ověřil:

Karel Kula

Zapsal: Ing. Vladimír Janoško
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