Jednání Správní rady NF ze dne 24.07.2018
Místo konání: Hradec Králové

ZÁPIS č. 3/2018
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 787.960,-Kč v roce
2018, (pozn. 987.850,-Kč vyúčtováno v roce 2017)
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 : 6/1/2018 – splněno
Úkol : 7/1/2018 – v trvání – společné jednání s DR
Úkol : 1/2/2018 – splněno
Úkol : 2/2/2018 – splněno
Úkol : 3/2/2018 – splněno dnešním rozhodnutím (bod 6 zápisu 3/2018)
Úkol : 4/2/2018 – v trvání – nové projekty NF
2) Rozdělení příspěvků v rámci směrnice FPAM
Správní rada na základě schválené Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z Nadačního
fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje pro rok 2018 rozdělila příspěvky žadatelům.
Správní rada pověřuje Jana Míla rozesláním dopisů s informací o výši dotace všem žadatelům. Na základě
doložených vyúčtování akcí žadateli bude následně probíhat vyplácení příspěvků.
V bodě 10a) směrnice FPAM týkající se programu pro OFS bude všem OFS vyplacena záloha 15 000,-Kč a
následně do konce listopadu vyplacen zbytek dotace na základě účasti jednotlivých výběrů OFS v soutěžích.
Úkol : 1/3
Odpovídá : J. Míl, V. Haleš
Termín : do 30.11.2018
3) Zasedání Čestného předsednictva NF
Správní rada schválila termín Zasedání Čestného předsednictva, Správní rady a Dozorčí rady NF na 8. či 9.
11.2018 v Hradci Králové (termín bude upřesněn na příštím zasedání SR).
4) Zpráva předsedy KFS
Správní rada bere na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse. V roce 2018, stejně jako v roce 2017,
nepřijdou do NF žádné finanční prostředky z FAČR z „výherních loterií“, tak jako tomu bylo v letech 2015
a 2016. Finanční zdroje je potřeba hledat jinde, zejména v silných nadnárodních společnostech a jejich
grantových programech. Úkolem je zmapovat současnou situaci a vést konzultace s členy čestného
předsednictva a podnikateli regionu.
Úkol : 2/3
Odpovídá : členové SR, předseda KFS
Termín : do 31.10.2018
5) Správní rada bere na vědomí, že je připravena nová smlouva na nové rozhodčí (viz úkol 1/2/2018).
Uzavření smluv a následné vyplácení příspěvků bude probíhat vždy na základě rozhodnutí a podkladů KR
KFS.

6) Správní rada schvaluje finanční podporu klubu, co nemají střediska a hraji celostátní soutěže FAČR.
Kategorie dorost 5000 Kč/dorost (FK Náchod, FK Trutnov, RMSK Cidlina, Sokol Třebeš, Olympie HK) a
5000 Kč/žáci (Sokol Třebeš). Podpora bude vyplacena na základě dotačního dopisu.
Úkol : 3/3
Odpovídá : J. Míl, V. Haleš
Termín : do 30.09.2018
7) Seminář trenérů KFS a OFS
Správní rada bere na vědomí informaci J. Míla o přípravě semináře trenérů mládeže KFS, který se uskuteční
24.9.2018 na hřišti Slavie HK. Zúčastnit se ho mohou trenéři minimálně s licencí C, kteří v soutěžním
ročníku 2018/2019 aktivně působí u mládežnického mužstva hrajícího některou ze soutěží řízené
Královéhradeckým KFS. Všichni účastníci semináře, kteří splní podmínky účasti a odevzdají vyplněný
dotazník, obdrží jednorázovou odměnu 6.000,- Kč.
Na okresech proběhnou semináře trenérů mládeže po dohodě a ve spolupráci s jednotlivým OFS, a to
nejpozději do 31.10.2018.
Všichni účastníci semináře, kteří splní podmínky účasti a odevzdají vyplněný dotazník, obdrží jednorázovou
odměnu 2.500,- Kč.
Správní rada bere na vědomí pravidla pro účast trenérů mládeže na seminářích a systém výplaty
jednorázových odměn. Za organizaci seminářů a kontrolu splnění podmínek pro výplaty zodpovídá TMK
KFS.
Úkol : 3/3
Odpovídá : J. Míl, KM KFS, KM OFS
Termín : do 31.10.2018
V Hradci Králové, 24.07.2018
Mgr. Miroslav Hofmann
předseda správní rady

