
 
Jednání Správní rady NF ze dne 15.05.2017  
Místo konání: Hradec Králové 
 

ZÁPIS č. 4/2017 
 
Přítomni :   Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl 
Omluveni : 0 
Hosté:   předseda KFS - Václav Andrejs  
 
1) Kontrola úkolů 
Úkol : 2/1 - splněno 
Úkol : 2/2 – v trvání – výroční zpráva NF za rok 2016 
Úkol : 2/3 – v trvání – doúčtování dotace „Bezpečné branky“ ve výši „66 853,-Kč“ 
Úkol : 2/4 – 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 : 2/5 - splněno 
Úkol : 2/6 – splněno 
Úkol : 3/1 – splněno 
Úkol : 3/2 – splněno 
 
2) Změny Zakládací listiny a statutu Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže 
Královéhradeckého kraje a zápis do nadačního rejstříku. 
Změny údajů v nadačním rejstříku byly podány na podatelnu Krajského soudu v Hradci Králové dne  
5. května 2017 předsedou Správní rady NF Mgr. Miroslavem Hofmannem. 
Žádosti bylo rozhodnutím N 362/RD25/KSHK-70, Fj 25374/2017/KSHK vyhověno s tím, že se navrhovateli 
ukládá založit do sbírky listin aktualizované znění statutu nadačního fondu! 
Úkol : 4/1  Odpovídá : R. Příhoda, M. Hofmann   Termín : do 30.06.2017 
 
3) Žádost o dotaci na trenéry mládeže OFS 
Na Krajský úřad byly zapsány do elektronického systému žádostí dvě žádosti – na dotaci krajských trenérů 
mládeže a na dotaci okresních trenérů mládeže.  
 
4) Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z NF 
Na základě připomínek členů Komise mládeže KFS a členů Správní rady NF předkládá Ing. Vladan Haleš 
návrh nové Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z NF.  
Správní rada schvaluje znění Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z NF dle 
předloženého návrhu.   
 
Další setkání Správní rady svolá předseda SR dle potřeby. 
 
V Hradci Králové, 15.5.2017 
 
Mgr. Miroslav Hofmann 
předseda správní rady 


