
 
Jednání Správní rady NF ze dne 08.04.2019  
Místo konání: Hradec Králové 
 

ZÁPIS č. 3/2019 
 
Přítomni :   Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl 
Omluveni : 0 
Hosté:   Václav Andrejs, předseda KFS  
 
1) Kontrola úkolů  
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 : 4/2/2018 – v trvání – nové projekty 
Úkol : 1/2/2019 – v trvání – výroční zpráva za rok 2018 
Úkol : 2/2/2019 – splněno 
Úkol : 3/2/2019 – splněno 
 
2) Žádost Podpory mládežnických fotbalových trenérů na rok 2019 
Správní rada bere na vědomí schválení žádosti Podpory mládežnických fotbalových trenérů na rok 2019 
Královéhradeckým krajem. Zaslaná smlouva byla podepsaná členy SR NF a v požadovaných paré zaslána 
na krajský úřad KHK.  
Správní rada NF vyzývá Trenérsko-metodickou komisi se stanovení pravidel vyplácení příspěvku trenérům 
mládeže soutěží OFS a KFS a pověřuje TMK organizací příslušných seminářů.  
 
3) Směrnice FPAM 
Správní rada schvaluje finální znění Směrnice FPAM. Její změní včetně vzorů žádostí a vyúčtování bude 
zveřejněno na stránkách KFS v sekci Nadačního fondu. 
Uzávěrka žádostí je 30.6.2019. U akcí konaných před podáním žádosti lze s žádostí poslat i potřebné 
vyúčtování. 
Správní rada pověřuje J. Míla rozeslání informace o Směrnici FPAM na kluby a M. Hofmanna zveřejněním 
dokumentů Směrnice na stránkách KFS. 
Úkol : 1/3/2019       Odpovídá : J. Míl, M. Hofmann                                                 Termín : 15.4.2019 
 
4) Správní rada schválila proplacení příspěvku v projektu „Nábor rozhodčích“ u následujících smluv: 
24/R/NF – Šťastný Patrik (HK) 
25/R/NF – Hanuš Jindřich (HK) 
26/R/NF – Jánský Petr (HK) 
27/R/NF – Česák Tomáš (HK) 
28/R/NF – Nohejl Kryštof (HK) 
 
Správní rada pověřuje V. Haleše proplacením příspěvků dle schváleného seznamu.  
Úkol : 2/3/2019       Odpovídá : V. Haleš                                                      Termín : 30.4.2019 
 
Správní rada schválila podepsání smluv v projektu „Nábor rozhodčích“ u následujících rozhodčích: 
29/R/NF – Fuchsová Tereza (TU) 
30/R/NF – Gottwald Jan (TU) 
31/R/NF – Seidelová Eliška (TU) 
32/R/NF – Dorotík Petr (TU) 



33/R/NF – Zelinka Jiří (RK) 
K proplacení příspěvku dojde po předložení potřebných náležitostí.  
 
5) Správní rada bere na vědomí zprávu Vladana Haleše o podání daňového přiznání za rok 2018. 
 
6) Správní rada bere na vědomí změnu obchodních podmínek k účtu u ČSOB s účinností od 1.5.2019. 
 
 
V Hradci Králové, 08.04.2019 
Mgr. Miroslav Hofmann 
předseda správní rady  
 
  
 
 
 


