Jednání Správní rady NF ze dne 24.07.2017
Místo konání: Hradec Králové

ZÁPIS č. 5/2017
Přítomni :
Omluveni :
Hosté:

Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl
0
předseda KFS - Václav Andrejs

1) Kontrola úkolů
Úkol : 2/2 – splněno – výroční zpráva NF za rok 2016
Úkol : 2/3 – v trvání – doúčtování dotace „Bezpečné branky“ ve výši „66 853,-Kč“
Úkol : 2/4 – v trvání – doúčtování dotace FAČR/COV z výherních loterií ve výši 79 108,-Kč v roce 2017
a ve výši 1 775 810,-Kč v roce 2018
Úkol : 4/1 – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění statutu nadačního fondu
2) Výroční zpráva NF za rok 2016
Správní rada schvaluje Výroční zprávu NF za rok 2016. Výroční zprávy za rok 2014, 2015 a 2016 budou
společně se statutem nadačního fondu zaslány do sbírky listin.
Úkol : 5/1
Odpovídá : M. Hofmann
Termín : do 31.8.2017
3) Vyúčtování dotace KHK na Projekt bezpečných branek
Vyúčtování je uzavřeno, zbývá odeslání v elektronické formě na krajský úřad. Technický problém
s odesláním bude řešen s pracovníkem úřadu panem Knotkem.
Úkol : 5/2
Odpovídá : V. Haleš
Termín : do 31.8.2017
4) Termín zasedání Čestného předsednictva NF
Správní rada schvaluje termín zasedání Čestného předsednictva NF na čtvrtek 16.11.2017 v Hradci Králové.
Místo bude upřesněno.
5) Příprava žádosti na KHK na podporu krajských a okresních trenérů v roce 2018
Žádost v písemné formě a následně v elektronickém systému KHK „DOTIS“ bude vypracována a podána do
konce srpna 2017.
Úkol : 5/3
Odpovídá : J. Míl
Termín : do 31.8.2017
6) Způsob rozdělení dotace z KHK na rok 2017 na krajské a okresní trenéry
Správní rada bere na vědomí schválení dotace KHK na podporu krajských trenérů mládeže ve výší 500 000,Kč (NF 350 000,-Kč, celková částka 850 0000,-Kč).
Správní rada bere na vědomí schválení dotace KHK na podporu okresních trenérů mládeže ve výší 350 000,Kč (NF 150 000,-Kč, celková částka 500 0000,-Kč).
Správní rada schvaluje vyplacení částky ve výši 6 000,-Kč na 1 trenéra v krajských soutěžích a částky
2 500,- Kč na 1 trenéra v okresních soutěžích. Částky budou vyplaceny na základě absolvování semináře
organizovaného KFS na podzim 2017. Termín krajského semináře je stanoven na 25.9.2017 v Hradci
Králové, hřiště Slávie. Termíny seminářů v okresech budou stanoveny po dohodě s jednotlivými OFS.
Všechny semináře proběhnou do 31.10.2017.
Úkol : 5/3
Odpovídá : J. Míl
Termín : do 10.8.2017

7) Ekonomika NF v roce 2017
Správní rada NF bere na vědomí zprávu Ing. Vladana Haleše.
K 30.6.2017 jsou příjmy NF 0,-Kč , výdaje ve výši 135 000,-Kč.
(Projekt bezpečných branek 100 000,-Kč, režie 10 000,-Kč, projekt podpory začínajících rozhodčích 3 000,Kč, VPR 22 000,-Kč)
8) Rozdělení příspěvků na mládežnické akce z NF v roce 2017
Na základě žádostí oddílů a OFS podané v souladu se Směrnicí na přidělování příspěvků na mládežnické
akce, správní rada NF vyčleňuje pro rok 2017 na podané žádosti částku 600 000,-Kč.
Správní rada projednala všechny žádosti a schvaluje výši příspěvků dle předloženého návrhu.
Správní rada dále pověřuje Mgr. Jana Míla obesláním všech žadatelů s vyrozuměním o schválené výši
příspěvku a doložením potřebných náležitostí k vyúčtování.
Schválené příspěvky budou proplaceny až po předložení všech náležitostí k vyúčtování.
9) Podpora začínajících rozhodčích
Správní rada schválila vyplacení podpory z projektu náboru začínajících rozhodčích ve výši 1 500,- Kč
těmto rozhodčím:
08/R/NF Tuček Jáchym, nar. 25.6.2001
Další setkání Správní rady svolá předseda SR dle potřeby.
V Hradci Králové, 24.7.2017
Mgr. Miroslav Hofmann
předseda správní rady

