
 
Jednání Správní rady NF ze dne 31.07.2019  
Místo konání: Velichovky 
 

ZÁPIS č. 4/2019 
 
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 : 1/3/2019 – splněno 
Úkol : 2/3/2019 – splněno 
 
2) Kontrola Krajského úřadu  
Správní rada bere na vědomí, že v červnu a v červenci 2019 proběhla řádně nahlášená veřejnosprávní 
kontrola z Krajského úřadu na projekt Podpory mládežnických fotbalových trenérů na rok 2017. 
V závěrečných protokolech (pozn. krajští a okresní trenéři) se konstatuje, že příjemce dotace prokázal 
použití dotace předložením dokladů a nebylo zjištěno porušení smlouvy. 
Správní rada děkuje paní Mileně Frydrychové za maximální součinnost při kontrole z KÚ.  
Správní rada doporučuje prověřit správnost žádosti „Podpory mládežnických fotbalových trenérů na rok 
2018“. 
Úkol : 1/4  Odpovídá : J. Míl, V. Haleš      Termín : do 31.10.2019 
 
 
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 2019 rozdělila příspěvky žadatelům. 
Správní rada pověřuje Jana Míla rozesláním dopisů s informací o výši dotace všem žadatelům.  
Správní rada vyzývá kluby k doložení vyúčtování již proběhlých akcí. Na základě doloženého vyúčtování 
bude následně probíhat vyplácení příspěvků žadatelům o dotaci.    
Správní rada schvaluje proplacení dotace ve výši 10 000 Kč oddílu Slavia HK – turnaje již proběhly a 
vyúčtování bylo doloženo. 
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 : 2/4  Odpovídá : J. Míl, V. Haleš      Termín : do 31.10.2019 
 
 
4) Žádost Podpory mládežnických fotbalových trenérů na rok 2019 
Správní rada bere na vědomí schválení žádosti Podpory mládežnických fotbalových trenérů na rok 2019 
Královéhradeckým krajem. Finanční prostředky od Královéhradeckého kraje již byly zaslány na účet 
nadačního fondu.  
 
5) Seminář trenérů KFS a OFS 



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.  
Správní rada bere na vědomí informaci J. Míla o přípravě semináře trenérů mládeže KFS, který se uskuteční 
23.9.2019 na hřišti Slavie HK. Zúčastnit se ho mohou trenéři minimálně s licencí C, kteří v soutěžním 
ročníku 2019/2020 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 31.10.2019. 
Všichni účastníci semináře, kteří splní podmínky účasti a odevzdají vyplněný dotazník, obdrží jednorázovou 
odměnu 2.500,- Kč. 
Úkol : 3/4  Odpovídá : J. Míl, KM KFS, KM OFS    Termín : do 31.10.2019 
 
6) Správní rada bere na vědomí zprávu Vladana Haleše o projektu „Podpora mladých rozhodčích“. 
K 31.7.2019 bylo vyplaceno celkem 42 000,-Kč, z toho 16x příspěvek 1500,-Kč a 6x příspěvek 3000,-Kč. 
Nové smlouvy uzavřené nejsou.  
 
Ve Velichovkách, 31.07.2019 
Mgr. Miroslav Hofmann 
předseda správní rady  
 
  
 
 
 


