Komuniké číslo 2/2020
z řádného zasedání Výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého
kraje (dále jen „VV KFS“) ze dne 17. 02. 2020 (Hradec Králové – začátek 17.00)
Přítomni: Václav Andrejs, Martin Zbořil, Vladan Haleš, Miloš Židík, Vladimír Blažej (odchod 18,45
hodin), René Příhoda (odchod 18,30 hodin), Jiří Lebedinský, Petr Vítek
Omluven: Jiří Jeník, Jan Míl
Sekretariát: Ladislav Brož
Hosté: Josef Koňák, Michaela Zimová, Tomáš Navrátil (příchod v 17,45 hodin), Leoš Slavíček (příchod
18,15 hodin)
Jednání zahájil předseda VV KFS Václav Andrejs, který přivítal všechny přítomné.

VV KFS schválil:
1) Zachování tištěné podoby časopisu Fotbal v kraji minimálně do konce soutěžního ročníku 2019/2020.
2) Upravenou podobu kalendáře akcí KFS na webových stránkách khfotbal.cz.
3) Předložený návrh účetní uzávěrky KFS za rok 2019.
4) Předložený návrh inventury za rok 2019, včetně vyřazení tiskárny OKI z evidence.
5) Žádost klubu 1. FK Nová Paka týkající se udělení výjimky z RS 2019/2020 pro hru na UMT z důvodu
pokračující rekonstrukce kabin a sociálního zařízení na městském stadionu v Nové Pace.
6) Uplatnění dříve schváleného finančního postihu (13 x 300,-- Kč) vůči klubu FK Kopidlno, který jako
jediný klub v termínu 31.1.2020 nedokázal zajistit Klubového rozhodčího pro utkání 1. B třídy. Tato
částka bude vložena do sběrné faktury klubu jako pokuta STK. Částka 3900 Kč bude rozdělena mezi
kluby 1.B třídy skupiny A.
7) Odstoupení pana Karla Medlíka z funkce člena DK KFS na vlastní žádost z osobních důvodů. DK KFS
o dalšího člena do konce soutěžního ročníku 2019/2020 nebude doplněna.

VV KFS vzal na vědomí:
1) Informaci o počtu předplatitelů v jednotlivých OFS, dále o výpovědi týkající se distribuce časopisu ze
strany České pošty. Následně proběhla diskuse o významu podoby tištěné a elektronické. Cena tištěného
výtisku zůstává ve výši 38,-- Kč, cena elektronické podoby cca 21,-- Kč.
2) Informaci o chystaném novém ročníku Region s Cupu, do soutěže se přihlásily 4 týmy (2 z Čech –
Královéhradecký KFS a Pardubický KFS a 2 z Moravy – Jihomoravský KFS a Zlínský KFS). Výběr
Královéhradeckého KFS sehraje semifinálové utkání s Pardubickým KFS na půdě Pardubického KFS.
3)Informaci o stavu ekonomiky KFS. V současné době probíhá příprava daňového přiznání.
3) Informaci o konečném doúčtování 10. ročníku Galavečera krajského fotbalu, který se uskutečnil
v pátek 17. ledna 2020 v Hradci Králové.
4) Informaci o čerpání dotací z projektu Můj klub (stav k prosinci 2019), do tohoto projektu se z KFS
zapojilo 130 klubů, z toho počtu bylo vyhověno 89 klubům v částce 22.000.000,-- Kč (včetně
tělovýchovných jednot).
5) Informaci o průběhu trenérského kursu Grassroots C a UEFA B licence trenérů, byla konstatována
dobrá připravenost a zájem všech posluchačů. Probíhá kontrola trenérských licencí v klubech.
6)Informaci předsedy STK o přípravě aktivu sekretářů a zástupců klubů (pozvánka byla již poslána a je
zveřejněna na stránkách khfotbal), dále o pokračující přípravě jarní části mistrovských soutěží. Utkání
nemistrovské zimní části Pohárů mládeže U 19, U 17, U 15 již byla rezehrána.
7) Informaci předsedy KM o zakončení ZHL, Mezikrajské finále U 10, U 11 v Pardubicích, v pátek
08.05.2020 se uskuteční venkovní přebory výběrů OFS mladšího dorostu U 17, pořadatelem je OFS
Hradec Králové, účast potvrdily všechny OFS. Tohoto turnaje se budou moci zúčastnit pouze hráči z
krajských a okresních soutěží.
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8) Informaci předsedy DK KFS o přípravě na jarní část sezony 2019/2020, první zasedání DK KFS
proběhne po prvním jarním odehraném kole. Dále informaci o ukončení činnosti člena KD KFS pana
Karla Medlíka.
8)Informaci předsedy KRD o probíhající Akademii rozhodčích. Ve dnech 28. – 29.02.2020 proběhne
VPR v Dříteči, 29. – 01.03.2020 seminář rozhodčích a delegátů v Dříteči.

VV KFS ukládá:
1) Představitelům Fotbalu v kraji pro příští zasedání VV KFS předložit hospodářské výsledky za 2019 a
zprávu Revizní komise Fotbalu v kraji.
Termín: do 16.03.2020
Zodpovídá: Vítek, Zimová
2)Členům VV KFS a KM předložit návrh na změny v podmínkách pro přidělování prostředků z FPAM.
Termín: do 16.03.2020
Zodpovídají: členové VV KFS a KM KFS

Václav Andrejs
předseda VV Královéhradeckého KFS
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