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

ZÁPIS
č.6 ze schůze Výkonného výboru PKFS ze dne 18.10. 2021
(konaného ve Svitavách v sídle OFS Svitavy)

Přítomni: René Živný, Aleš Meloun, Roman Žďárský, Jindřich Novotný, Pavel
Brandejs, Kamil Schmeiser
Omluveni: Miroslav Švihálek
Hosté: Jiří Hrabčuk (předseda ORK)
Zapisovatelem byl pověřen René Živný, ověřovatelem Kamil Schmeiser
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Kontrola zápisu z minulého jednání (6.9.2021) - bez připomínek
2) došlá pošta
-

FAČR - aktuální znění COVID pravidel - zveřejněno
Lukáš Říha - Čistý fotbal - sbírka pro Kubíka - rozesláno na kluby
FAČR - Novelizace stanov - námětové řízení - rozesláno na OFS
J.Kovárník - školení a doškolení trenérů - vyvěšeno na úřední desce

3) nový sekretář PKFS - stávající sekretář Martin Voženílek oznámil odchod do
důchodu k 31.12.2021. Na základě předloženého životopisu a návrhu předsedy
PKFS René Živného, schvaluje VV PKFS návrh kandidáta do funkce sekretáře
pana Tomáše Raise a žádá FAČR o uzavření smlouvy od 1.12. 2021. Dle
domluvy, by měl nastoupit pan Rais do funkce již 1.12. 2021 z důvodu předání
agenty. Jelikož sekretář PKFS je zaměstnancem FAČR, postup koordinuje
předseda VV PKFS R. Živný se sekretářem FAČR panem Michalem Valtrem.
4) předseda VV PKFS René Živný a předseda ORK PKFS Jiří Hrabčuk navštívili
místopředsedu FAČR pana Jiřího Šidliáka. Tématem jednání byla aktuální
zpráva ORK PKFS. Jelikož je problematika obširnější, je výsledkem jednání

dohoda o podání žádosti na provedení kontroly hospodaření PKFS ze strany RK
FAČR. VV PKFS pošle oficiální žádost na FAČR a RK FAČR, Jiří Hrabčuk, předseda
ORK PKFS je pověřený k maximální součinnosti.
5) problematika společnosti Football support s.r.o. - VV PKFS se ztotožňuje se
závěry ORK PKFS – J.Petera vymazán o obchodního rejstříku jako jednatel
společnosti.
- ORK KFS Pardubice doporučuje VV KFS Pardubice rozhodnout o likvidaci
společnosti Football Support s.r.o., jejíž je KFS Pardubice jediným vlastníkem,
ustanovit likvidátora a předat mu veškerou dokumentaci k této společnosti,
kterou má k dispozici. ORK KFS Pardubice dále doporučuje VV KFS Pardubice,
až bude ustanoven likvidátor výše uvedené společnosti, aby mu předala zprávu
ORK KFS Pardubice o zjištěných nedostatcích, tak aby mohl provést veškeré
potřebné úkony v rámci svých pravomocí.
Na základě jednání J. Hrabčuka a R. Živného a podání informací z dosavadního
jednání, schvaluje VV PKFS oslovení pana Marka Hyleny, ohledně funkce
likvidátora společnosti Football support s.r.o.
6) los čtvrtfinále Poháru hejtmana - hrací den 12.3. 2021
Vylosované dvojice:
Libišany – Č.Heřmanice
Svitavy – Litomyšl
Choceň – Lanškroun
M.Třebová - Pardubičky

7) VH PKO ČUS - kandidát PKFS Jaroslav Gála zvolen, dále máme v této
organizaci zastoupení za regiony v podobě místopředsedy PKFS Aleše Melouna
8) Nákup oblečení pro mládežnické výběry PKFS. Došlo k oslovení třech firem
pro podání nabídky. (Keepsport, Jako, Lion Sport). Všechny tři firmy nabídku
podaly. VV PKFS porovnala jednotlivé nabídky a pověřuje předsedu VV PKFS
René Živného uzavřením smlouvy o dodávce s firmou Keepsport (oblečení
JOMA)

9) Informace o aktuálním stavu rozpočtu PKFS
10) Pronájmy prostor PKFS – do konce roku 2021 je potřeba učinit rozhodnutí
ohledně aktuálních prostor sekretariátu. R.Živný , A.Meloun a M.Voženílek se
pověřují zpracováním podkladů, včetně cen a rozměrů místností (stávajících i
nových) pro VV PKFS do 25.11.2021
11) Nový web PKFS spuštěn a bude postupně doplňován - https://kfspce.cz
12) Informace z komisí - zápisy jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce i
našich sociálních sítích a webu
13) odměňování zasloužilých členů a síň slávy - prvním oceněným se stal pan
Oldřich Veis z Březové nad Svitavou. VV PKFS schvaluje další oceněné (jména
budou zveřejněna až po předání) dle návrhu příslušné komise PKFS
14) Finálový turnaj veteránské kopané - VV PKFS schvaluje termín i místo
konání - 27.11. v 9,00 hodin - hřiště umělá tráva Ohrazenic - Pardubice.
15) Další jednání VV PKFS – 27.11. od 12,30 hodin – Hotel Trim – Pardubice,
následuje na stejném místě školení a setkání zástupců všech komisí PKFS a to
od 14,00 do 18,00 hodin. Pozvánky zajistí sekretář M.Voženílek.
16) Podpora turnajů mládeže ze strany PKFS – prozatím schváleny velké
mládežnické turnaje 2021 (Přelouč, Svitavy). VV PKFS schvaluje dle došlých
žádostí podporu každému z turnajů 20 tisíc Kč. Je potřeba zajistit fakturaci.
(úkol.: Živný, Voženílek)

Zapsal: René Živný

ověřil: Kamil Schmeiser

