
 
Jednání Správní rady NF ze dne 31.08.2020  

Místo konání: Hradec Králové 

 

ZÁPIS č. 3/2020 
 

Přítomni :   Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl, Mgr. Miroslav Hofmann 

Omluveni : 0 

Hosté:   Václav Andrejs, předseda KFS  

 

1) Kontrola úkolů  

Do sbírky listin bude založeno aktualizované znění statutu nadačního fondu a výroční zprávy 2016-2019 

Úkol : 2/7/2019 – v trvání – probíhá průběžné proplácení druhé části Projektu podpory náboru rozhodčích 

Úkol : 1/2/2020 – splněno 

Úkol : 2/2/2020 – v trvání – vypracování výroční zprávy NF za rok 2019 

 

2) Dotace z programu Královéhradeckého kraje 

Správní rada NF bere na vědomí, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020 schválilo 

poskytnutí dotace projektu „Podpora mládežnických fotbalových trenérů“ ve výši 1 100 000 Kč. Správní 

rada dále bere na vědomí podpis smlouvy tohoto projektu členy SR dne 10.7.2020. 
 
3) 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 2020 rozdělila příspěvky žadatelům, 

a to ve výši 317 000 Kč. Správní rada pověřuje Jana Míla rozesláním dopisů s informací o výši dotace 

jednotlivým žadatelům.  

Správní rada vyzývá kluby k doložení vyúčtování již proběhlých akcí. Na základě doloženého vyúčtování 

bude následně probíhat vyplácení příspěvků žadatelům o dotaci.    

Úkol : 1/3/2020  Odpovídá : J. Míl      Termín : do 31.9.2020 
 

4) Seminář trenérů KFS a OFS 

Správní rada bere na vědomí nové uspořádání seminářů pro trenéry KFS, které vzniklo na základě návrh 

KM KFS a následně bylo schváleno VV KFS. Na rozdíl od let minulých se tentokrát neuskuteční „krajský“ 

seminář pro všechny kategorie v jeden den a na jednom místě, ale bude rozdělen na tři semináře podle 

jednotlivých kategorií. Za účast licencovaného trenéra na semináři (při splnění dalších daných podmínek), 

bude po předložení dotazníku a potvrzení o příležitostné činnosti vyplacen jednorázový finanční příspěvek 

ve výši 6.000 Kč. 

Termíny konání jednotlivých seminářů: 

14.9.2020 – seminář pro trenéry přípravek – Opočno, prezence od 16.30h 

14.9.2020 – seminář pro trenéry dorostu – Hořice, prezence od 16.30h 

21.9.2020 – seminář pro trenéry mladších a starších žáků – Červený Kostelec, prezence od 16.30h 

Na okresech proběhnou semináře trenérů mládeže po dohodě a ve spolupráci s jednotlivým OFS. 

Úkol : 2/3/2020  Odpovídá : J. Míl, V. Haleš     Termín : do 31.12.2020 
 

V Hradci Králové, 31.08.2020,  

Mgr. Miroslav Hofmann, předseda správní rady  


