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 z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 4. 6. 2020
Místo konání: Karlovy Vary
Přítomni: Ing.Votík, Kozel, Garaj, Novotný, Skála
Omluveni: Hejret, Bc. Palla
Hosté: Buday, Rohlová (účetní)
Projednáno bylo:

1. Došlá pošta:
 FAČR – informace generálního sekretáře  změny v Soutěžním řádu od sezóny 2020/21
 FAČR – změna termínu VH FAČR  bude upřesněno pozvánkou (podzim 2020)
 FK Ostrov – žádost o příspěvek na „Den plný fotbalu v Ostrově 2020“  viz bod 5
 STK KKFS – informace o předběžných přihláškách do soutěží 2020/21
2. 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 červencovém zasedání VV
3. Přihlášky do soutěží, termínová listina, losovací aktiv
 na základě informací z „předběžných“ přihlášek je patrné, že vznikla dvě volná místa v soutěži
I.B třída, která budou nabídnuta nejlépe postaveným družstvům v tabulkách OP mužů OFS
Cheb/Sokolov a OFS K.Vary; dále je vidět mírný úbytek družstev mládeže (dorost, přípravka)
 termín losovacího aktivu bude upřesněn po přesném termínu losovacího aktivu ŘKČ
 snaha o to, aby soutěže mužů byly zahájeny 22. 8. 2020 a soutěže mládeže 5. 9. 2020
4. Diskuse:
 smlouvy okresních GTM  smlouvy na základě připomínek krajů a okresů zpracuje FAČR
v Praze a po té zašle zpět k vyplnění s jednotlivými GTM  do konce června uzavřít smlouvy
 za účasti účetní KKFS projednána problematika kolem zpracování účetnictví  účetní bude
úzce spolupracovat s p.Kozlem  sekretář zpracuje pokladnu vždy ke třetímu pracovnímu dni
v měsíci

5. VV Karlovarského KFS schvaluje:
 finanční příspěvek 10.000 Kč oddílu FK Ostrov na „Den plný fotbalu v Ostrově 2020“
 proplacení cestovních výdajů rozhodčímu Adamu Furišovi na VPR FAČR (9.700 Kč)
6. VV pověřuje nebo ukládá:
 p. Votík

– ve spolupráci s účetní a sekretářem zpracuje žádost o dotace z FAČR, včetně
předběžného rozpočtu do 20. 6. 2020

7. Termín příštího zasedání:
 čtvrtek 2. 7. 2020 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Karlovarského KFS
V Karlových Varech dne 4. 6. 2020
zapsal: Jiří Špak, sekretář KKFS

ověřil: Ing. Rostislav Votík, předseda VV

