Jednání Správní rady NF ze dne 23.04.2018
Místo konání: Hradec Králové

ZÁPIS č. 2/2018
Přítomni :
Omluveni :
Hosté:

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

1) Kontrola úkolů
Úkol : 2/4/2017 – 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 : 4/1/2017 – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění statutu nadačního fondu
Úkol : 5/1/2017 – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění výroční zprávy za 2016
Úkol : 1/1/2018 – splněno
Úkol : 2/1/2018 – splněno
Úkol : 3/1/2018 – splněno
Úkol : 4/1/2018 – splněno
Úkol : 5/1/2018 – splněno
Úkol : 6/1/2018 – v trvání – výroční zpráva za rok 2017
Úkol : 7/1/2018 – v trvání – společné jednání s DR
2) Správní rada bere na vědomí, že dojde k úpravě smlouvy k náboru nových rozhodčích. Ve smlouvě bude
požadováno schválení příslušným OFS (VV či KR).
Termín : do 30.06.2018
Úkol : 1/2
Odpovídá : V. Haleš, R. Příhoda (za VV)
3) Správní rada bere na vědomí, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo žádost NF o příspěvek
na podporu trenérů mládeže ve výši 850 000,-Kč. TMK KFS připraví pravidla pro vyplácení příspěvku,
které předloží ke schválení VV KFS. Na základě schválených pravidel vyplatí NF finanční prostředky
jednotlivým žadatelům. Jan Míl informoval o přípravě semináře krajských trenérů mládeže, který se
uskuteční 24.9.2018. Semináře okresních trenérů mládeže budou řešeny ve spolupráci s jednotlivými OFS.
4) Správní rada se zabývala návrhy KM KFS k doplnění směrnice FPAM na rok 2018. Návrhy zapracuje do
stávající podoby FPAM a předloží ke schválení VV.
Úkol : 2/2
Odpovídá : V. Haleš
Termín : do 30.04.2018
5) Správní rada se zabývala možnou podporou klubů, které nemají střediska mládeže a hrají celostátní
soutěže FAČR. Návrh bude předložen pro soutěžní ročník 2018/2019.
Úkol : 3/2
Odpovídá : V. Haleš, M. Hofmann, J. Míl
Termín : do 30.06.2018
6) Správní rada bere na vědomí představení dalších možných nových projektů předsedou KFS Václavem
Andrejsem. Po získání podrobnějších informací dojde k vyhodnocení reálnosti projektů, které by mělo
vyústit v podání žádosti na KHK.
Úkol : 4/2
Odpovídá : V. Haleš, M. Hofmann, J. Míl , V. Andrejs
Termín : do 30.06.2018
V Hradci Králové, 24.04.2018
Mgr. Miroslav Hofmann
předseda správní rady

