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 č. 3 z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 27. 5. 2021
Místo konání: sekretariát Karlovarského KFS
Přítomni: Mgr. Tomáš Provazník, Slavomír Kozel, Bc. David Palla, Bc. František Nedbalý,
Mgr. Jan Makovec, Stanislav Štípek
Omluveni: Jan Rod
Hosté: Jiří Špak (sekretář), Ladislav Buday (GTM KKFS)
Jednání řídil předseda VV Mgr. Tomáš Provazník dle schváleného programu.
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
• předání agendy mezi bývalým a novým předsedou VV Karlovarského KFS (středa 2. 6. 2021)
• pozvání na jednání VV paní Jitky Peřiny (Sportovní unie Karlovarska) k upřesnění vzájemné
spolupráce (25. 6. 2021)
2. Došlá pošta:
• Komise rozhodčích KKFS – předložena „Listina delegátů pro soutěžní ročník 2021/22 → VV
schvaluje „Listinu delegátů pro SR 2021/22“
• město Habartov – zaslána žádost o podporu projektu výstavby nové tělocvičny ZŠ Habartov,
kterou hojně využívají fotbalisté Baníku Habartov → VV schvaluje podporu tohoto projektu
• OFS Sokolov – předseda OFS Sokolov informuje VV o tom, že by členové DK Karlovarského
KFS (Lubomír Vorel a Bc.David Palla) byli zároveň členy DK OFS Sokolov → VV bere na
vědomí (v případě jejich souhlasu)
3. Jmenování členů komisí Karlovarského KFS
• Sportovně-technická komise – Martin Hányš (předseda), Radim Adamec, Karel Hoch,
Viktor Friml, Jiří Špak
• Disciplinární komise – VV pověřuje předsedu DK p. Lubomíra Vorla o případné doplnění DK
o jednoho člena z návrhů, které zaslaly kluby
4. Nákup tiskárny na výrobu trenérských průkazů
• VV schvaluje na základě požadavku FAČR a GTM KKFS nákup speciální tiskárny na výrobu
nových trenérských průkazů (plastová karta); FAČR bude objednávat hromadně, aby bylo
docíleno maximální slevy → částka kolem 25.000 Kč (včetně spotřebního materiálu)
• možnost potisku plastových karet bude nabídnuta i klubům pro jejich případnou potřebu
5. VV Karlovarského KFS schvaluje:
• vyúčtování těchto akcí:
- školení trenérů licence C pro dorostence (příjem 11.500 Kč, výdej 1.314 Kč)
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6. Různé:
• Zřízení facebookových stránek KKFS a Instagramu KKFS → byli osloveni dva zájemci o
vedení a správu sociálních sítí (Daniel Seifert, Lukáš Szolar) → pozvat na příští jednání VV
• Logo Karlovarského KFS – představen návrh FAČR, jak by mohla vypadat loga Krajských
fotbalových svazů → VV se tímto bude dál zabývat
• Jednání u hejtmana Karlovarského kraje – předseda VV podal informaci ze schůzky
s hejtmanem, která proběhla 14. 5. 2021 → byla projednána případná finanční podpora
(zejména pro mládež)
• Příprava rozpočtu na rok 2021 – pan Slavomír Kozel navrhl schůzku s účetní KKFS a
sekretářem, která bude věnována průběžnému hospodaření KKFS a přípravě rozpočtu do konce
letošního roku (včetně přípravy rozpočtu dotace FAČR) → zároveň proběhla diskuse členů VV
k těmto otázkám
• Informace z komise mládeže – Mgr. Jan Makovec přednesl informace z jednání KM; navrhl
nákup vybavení (testovací sada), zapojení KM na tvorbě soutěží mládeže pro soutěžní ročník
2021/22
• Spolupráce s Bavorským fotbalovým svazem – předseda VV navrhl vyvolání jednání
s Bavorským fotbalovým svazem → spolupráce na úseku mládeže, přestupy mužů
• Trenérské licence – VV žádá kluby, aby se snažily přihlašovat své trenéry na trenérské kurzy,
které vyhlašuje KKFS → blíží se konání trenérského kurzu Grassroots „C“ licence (kluby
obdržely e-mail od GTM KKFS)
• Losovací aktiv – losovací aktiv se uskuteční v pátek 25. 6. 2021 od 17:00 hod. v prostorách
Krajské knihovny v Karlových Varech → sekretář zašle objednávku na pronájem sálu
7. Termín příštího zasedání:
• příští zasedání se uskuteční v pátek 25. 6. 2021 od 15:00 hod. v Krajské knihovně v Karlových
Varech

V Karlových Varech dne 27. 5. 2021

zapsal: Jiří Špak, sekretář Karlovarského KFS

ověřil: Mgr. Tomáš Provazník, předseda VV
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