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 13. 8. 2020
Místo konání: Karlovy Vary
Přítomni: Ing.Votík, Garaj, Bc. Palla, Kozel, Novotný, Skála
Omluveni: Hejret
Hosté: Hányš (STK), Buday, Špak
Projednáno bylo:

1. Došlá pošta:
 FAČR – informace generálního sekretáře  změny předpisů (Soutěžní řád a Disciplinární a řád
– Pravidla proti šíření COVID-19)
 FAČR – finanční podpora pro kluby s mládeží od 6 do 18 let  147 Kč na jednoho člena
 STK KKFS – návrh RMS pro soutěžní ročník 2020/21  viz bod 4
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
 pasportizace hřišť klubů hrajících KPM (STK)
 logo Karlovarského KFS (p. Hejret)  návrh je prakticky připraven  na příští zasedání VV
pozvat p.Voborníka z tiskárny LEBEN v Sokolově k předložení návrhů
 valná hromada Karlovarského KFS  termín bude řešen na VV v září
3. Diskuse:
 p. Votík
 p. Hányš
 p. Novotný
 p. Buday
 p. Špak

- informace ze zasedání VV FAČR v Praze
- obrátil se na členy VV s tím, že by rád doplnil STK o dva nové členy (Karel
Hoch a Marian Štýcha  viz bod 5
- navrhl, abychom bod „Logo Karlovarského KFS“ vyjmuli z kontroly usnesení
z minulých zasedání  viz bod 6
- předložen rozpočet na Kouba Cup 2020
- v září proběhne Grassroots day (na řadě je OFS Cheb – příspěvek z FAČR
je 10.000 Kč)
- informace o startovném do soutěží  startovné do soutěží 2020/21 obdrží
KKFS ve výši 255.000 Kč
- informace o potřebě nákupu nové tiskárny k počítači  viz bod 5
- informace o republikovém finále veteránů  za Karlovarský KFS se opět
zúčastní Slavia K.Vary (dorazí pro ně z FAČR příspěvek 10.000 Kč)

4. Rozpis mistrovských soutěží na soutěžní ročník 2020/21
Předseda STK přednesl informace k tvorbě RMS pro nový soutěžní ročník.
Proběhla diskuse s tím, že RMS v této podobě může být schválen  viz bod 5
5. VV Karlovarského KFS schvaluje:
 Rozpis mistrovských soutěží na soutěžní ročník 2020/21
 nákup tiskárny k PC pro sekretáře
 doplnění STK o tyto dva členy – Karel Hoch, Marián Štýcha
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6. VV pověřuje nebo ukládá:
 p. Votík

– prověřit opětovné zajištění pitného režimu pro kluby Karlovarského KFS
formou minerálky
– zjistit na FAČR důvod, proč ještě sekretář neobdržel nový PC
– prověřit, jaká je situace kolem loga Karlovarského KFS

7. Termín příštího zasedání:
 příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 16:00 hod. v sídle KKFS
V Karlových Varech dne 13. 8. 2020
zapsal: Jiří Špak, sekretář KKFS

ověřil: Ing. Rostislav Votík, předseda VV
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