Středočeský krajský fotbalový svaz
Zátopkova 100/2
P.O.BOX 40
160 17 Praha 6 – Břevnov
E-mail: info@skfs.cz
IČ: 70944814
Bankovní spojení: 115-3946350267/0100 (KB)

Zápis z jednání VV SKFS
Datum a místo konání: 12. 05. 2022, od 17 hodin
Přítomni:
Online:
Omluven:
Hosté:

Ondřej Knobloch,Tomáš Neumann, Tomáš Sluka, Libor Zeman, Pavel
Šmejkal
Pavel Chán, Antonín Barák
Tomáš Novák, Petr Blažej
Turek Tomáš, Michal Pavlík, Milan Kormaník

1. Kontrola bodů z minulé schůze
a. Přetrvává řešit zápis z valné hromady, usnesení a stanovy do Sbírky listin, stejně

2.

3.
4.
5.
6.

jako výsledky hospodaření i za chybějící roky (Tomáš Novák)
b. Zamítnutý podnět dovolání GS FAČR pro Sokol Březno, klub vyrozuměn telefonicky,
vyrozumění zašleme ještě emailem.
c. Diskutována změna smluvní dokumentace v Komerční bance
d. Zaslaná výpověď služby O2TV
e. Diskutována podpora klubům formou pitného režimu, zejména formu distribuce
mezi kluby. V současné chvíli se jeví jako nejpravděpodobnější složení vod ve skladě
Zdiby. Kluby by si vyzvedávali osobně, dle připraveného klíče k rozdělení.
Zpráva o činnosti sekretáře
a. Vyzvednutí služebního vozu ze servisu
b. Stále probíhá distribuce bidonů na kluby
c. Označení sídla svazu - poptání u třech firem na instalaci banneru
d. Diskutováno proaktivní posílání úředních zpráv na kluby emailem
e. Pověšení na ÚD a následné zaslání na kluby přihlášek do soutěží. Přihlášky se nově
vyplňují formou elektronického dotazníku.
f. Aktiv klubů SKFS (PA 15.7. od 18:00 hod., posluchárna VŠE Praha Chodov)
Informace předsedy o aktivitách Svazu a informace z Asociace (Tomáš Neumann)
a. Diskutováno přidělení dotace pro FAČR od NSA ve výši 94% oproti žádosti
informace od PR manažera o prezentaci svazu (Michal Pavlík, Tomáš Turek)
a. Poptání pohárů a medailí a jejich následné rozdání na aktivu SKFS
informace o ekonomicko/finančních záležitostech svazu (Pavel Chán)
a. Doplněno diskuzí k bodu 3, výše dotace by neměla mít vliv na rozpočet SKFS
informace a podněty z komisí
a. STK (O. Knobloch)
i.
člen STK SKFS O. Knobloch navrhne setkání zástupců STK všech KFS s
legislativním oddělením FAČR
b. KR (Tomáš Turek)
i.
Sekretář SKFS dal na vědí, že momentálně nejsou k dispozici na FAČR žádné
držáky na spreje pro rozhodčí
c. DK (Pavel Chán, Tomáš Turek)
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i.

Sekretář SKFS dopsal pokuty a poplatky na sběrné účty klubů na základě
rozhodnutí Odvolací komise ohledně rozhodnutí o sdružených mužstev ze
dne 31.1.2022
d. KM (Antonín Barák, M. Kormaník)
i.
Diskutována podoba soutěží mládeže v novém soutěžním ročníku
ii.
Diskutována možná změna formátu ml. žáků na 8 + 1
7. podněty z klubů (Pavel Šmejkal, Tomáš Turek)
a. na webu SKFS odpovídáme na různé otázky a podněty z klubů, zejména na organizaci
mládežnických soutěží SKFS v příštím soutěžním ročníku
8. různé
a. Regions Cup
i.
termín ST 25.5. od 17:30 v Kolíně
ii.
utkání Středočeský KFS vs. Královéhradecký KFS
iii.
v Kolíně dohodnuto vše potřebné pro zajištění utkání

Zapsal: Tomáš Turek
Ověřil: Tomáš Neumann, Pavel Šmejkal
Příští jednání VV SKFS zatím není naplánovaný.

