FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Výkonný výbor
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 731 125 144 168 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 12. 3. 2020
Místo konání: Karlovy Vary
Přítomni: Ing.Votík, Kozel, Garaj, Novotný, Skála
Omluveni: Hejret, Bc. Palla
Hosté: Pešek, Špak, Buday
Projednáno bylo:

1. Došlá pošta:
 Účetní KKFS – výsledovka a rozvaha za rok 2019  hospodaření se ziskem více než 350.000 Kč
 FAČR – informace generálního sekretáře
 FAČR – přerušení všech soutěží pod hlavičkou FAČR  reakce na vyhlášení „nouzového
stavu“ vládou ČR kvůli šíření koronaviru
2. Vystoupení hostů
Pavel Pešek (předseda KR):
 informace o činnosti komise rozhodčích  pracují ve 3 lidech, vyhovující stav
 informace o semináři rozhodčích a delegátů
 informace o probíhajícím projektu VPR pro rozhodčí
 byla řešena problematika nárůstu nákladů na RO a DFA v rámci celé FAČR  bude řešeno
snížením počtu soutěží, které jsou zavedeny v IS (zůstanou pouze pravidelné mistrovské
soutěže od ml. žáků po dospělé). Apel na obsazovací úseky (všech KFS) na nutnost návratu ke
společným jízdám RO a celkové snížení ekonomické náročnosti.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
 pasportizace hřišť klubů hrajících KPM (STK)
 logo Karlovarského KFS (p. Hejret)
 valná hromada KKFS  budeme řešit na dubnovém zasedání VV
4. Diskuse:
 p. Votík

-

-

informace z jednání Regionální komise FAČR  řešení problematiky kolem
dalšího působení okresních GTM – od 7/2020 budou GTM pod jednotlivými
KFS, budou s nimi uzavřeny nové smlouvy. Měsíčně budou vyhodnocovány
jejich výsledky. Prostředky na mzdy GTM přijdou z FAČR  upřesnění
projedná p. Votík
fakturace minibranek byla s účetní vyřešena  účetní do konce tohoto týdne
vystaví faktury se splatností počátkem dubna

 p. Kozel
 p. Buday

- podařilo se prosadit na listinu fitness instruktorů p. Karla HOCHA, který bude
organizovat fyzickou přípravu RO a bude se podílet na činnosti VPR
- byly projednány problémy s vyúčtováním nákladů projektu VPR pro mladé
začínající RO  část nákladů ponese KR KKFS
- informace o Školení trenérů licence C (6. – 8. 3. 2020), včetně doškolení
licence C (8. 3. 2020)
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6. VV pověřuje nebo ukládá:
 p. Votík
 p. Špak

– připravit materiály k VH KKFS
– informovat kluby o přerušení veškerých soutěží  e-mail, webové stránky KKFS

7. Termín příštího zasedání:
 čtvrtek 9. 4. 2020 od 15:00 hod. (popřípadě operativně) v zasedací místnosti Karlovarského
KFS
V Karlových Varech dne 12. 3. 2020
zapsal: Jiří Špak, sekretář KKFS

ověřil: Ing. Rostislav Votík, předseda VV
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