Pardubický krajský fotbalový svaz
530 02 Pardubice, 17. listopadu 258
tel: 778000071
e-mail: kfspce@post.cz

Zápis
Ze č.1 z ustavující schůze Výkonného výboru PKFS ze dne 6.5. 2021
Přítomni: René Živný, Aleš Meloun, Roman Žďárský, Jindřich Novotný, Kamil
Schmeiser, Pavel Brandejs, Miroslav Švihálek
Omluveni: 0
Hosté: Jiří Hrabčuk (předseda RK PKFS), Martin Voženílek (sekretář PKFS)
Zapisovatelem byl pověřen René Živný.
VV schvaluje pravidla pro tvorbu zápisů z jednání VV a komisí. Pracovní
zápis z jednání bude na úřední desce PKFS zveřejněn nejpozději do pěti
pracovních dnů od zasedání. Komise PKFS budou své zápisy zveřejňovat
nejpozději do dvou pracovních dnů od zasedání. Schůze výkonného výboru a
jednotlivých komisí mohou probíhat online, s možností hlasování per rollam.
Personální obsazení sekretáře a administrátora IS FAČR
Ve funkci pokračuje beze změny pan Martin Voženílek (hlasování PRO – 7,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
Místopředsedou VV PKFS byl zvolen pan Aleš Meloun (hlasování PRO – 7,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
VV schvaluje, že nad rámec povinně stanovených odborných komisí PKFS,
zřídí další odborné komise.
- Marketingově propagační komisi
- Komisi veteránského fotbalu (která bude mít v gesci rovněž návrhy na
ocenění osobností fotbalu při různých příležitostech)
Zároveň bylo rozhodnuto, že Komise mládeže a Trenérsko metodická komise se
spojí v jednu.

Předsedy jednotlivých komisí PKFS byli jmenováni:
- Sportovně technická komise (STK): Miroslav Švihálek
- Disciplinární komise (DK): Pavel Brandejs
- Komise rozhodčích (KR): Kamil Schmeiser
- Komise mládeže a Trenérsko metodická komise (KM+TMK): Jindřich
Novotný
- Marketingově propagační komise (MPK): Roman Žďárský
- Komise veteránského fotbalu (KVF): Eduard Kraus
- Komise ženského fotbalu (KŽF): Aleš Meloun
Předseda RK PKFS
Revizní komise ze svého středu zvolila předsedou Revizní komise (RK) pana
Jiřího Hrabčuka.
Všichni výše uvedení předsedové komisí byli jednomyslně schváleni výkonným
výborem PKFS.
Předsedové komisí předloží finální návrhy na složení odborných komisí do
příštího zasedání VV.
Účetnictví VV PKFS povede nadále pan Jaroslav Čepčář - účetní PKO ČUS.
Schváleno jednomyslně VV.
Předseda VV PKFS informoval o převzetí agenty od předchozího předsedy
Michala Blaschkeho.
Stav finančních prostředků PKFS ke dni 6.5. 2021. V pokladně: 2.288,-Kč, na
účtu: 11.050,-Kč.
Sekretář byl pověřen umístit na úřední desku veškeré materiály z VH, jakmile
budou kompletně k dispozici (notářsky ověřený zápis apod.), členové VV PKFS
a RK PKFS předají sekretáři úředně ověřené čestné prohlášení. Sekretář byl
pověřený doplněním do sbírky listin a zasláním na sekretariát FAČR.
VV PKFS - došlá pošta:
- Informace z FAČR ohledně ukončení mistrovské části sezóny
- Informace z FAČR s podklady VH FAČR
Různé:
- Oživení webových stránek PKFS, včetně sociálních sítí (FCB, Twitter),
zajistit přístupová hesla (úkol: Živný, Voženílek)

- Prověření stávajících smluv - rozešle do týdne Živný, (úkol pro celý VV
dle možností)
- R. Živný informoval o jednání s hejtmanem PK Martinem Netolickým, je
potřeba zajistit podání žádosti o finanční podporu na Pardubický kraj,
týkající se mládeže. (úkol: Živný, Novotný, Meloun)
- RK požádala o předání podkladů k provedení kontroly vedení účetnictví
za roky 2017-20. Bude předáno po domluvě s ekonomem panem
Čepčářem. VV žádá RK o předání výstupů z kontroly do 30.6. 2021
(úkol: Hrabčuk)
- VV PKFS pověřuje RK zjištěním podrobnějších informací ke společnosti
Football Support s.r.o. a navržením postupu dalšího jednání s touto
společností.
- Nadační fond PKFS – byla naplněna vize tohoto fondu. Po jednání se
zástupci PK padlo rozhodnutí činnost NF PKFS ukončit k 31.5. 2021
(úkol: Živný, Žďárský)
- V případě zájmu klubů a uvolnění aktuální situace je zde možnost na
červen zorganizovat pod hlavičkou PKFS turnaje. Budeme čekat na
aktuální podmínky (úkol: Švihálek)
- Přihlášky do nového soutěžního ročníku krajských soutěží se budou
předběžně přijímat do 18.6. 2021. Doporučení z FAČR je odstartovat
všechny mistrovské soutěže nové sezóny již o víkendu 31.7.-1.8. 2021. O
tomto je nutné ještě rozvinout diskusi na příštím zasedání VV (úkol:
příprava pro podávání přihlášek na novou sezónu - Voženílek)
- Příští řádné zasedání VV PKFS: 27.5. 2021 od 19,00, do té doby online
přes aplikaci WhatsApp
Zapsal René Živný
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