Jednání Správní rady NF ze dne 04.09.2017
Místo konání: Hradec Králové

ZÁPIS č. 6/2017
Přítomni :
Omluveni :
Hosté:

Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl
0
předseda KFS - Václav Andrejs

1) Kontrola úkolů
Úkol : 2/3 – splněno
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 : 4/1 – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění statutu nadačního fondu
Úkol : 5/1 – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění statutu nadačního fondu výroční zprávu
Úkol : 5/2 – splněno
Úkol : 5/3 – splněno
2) Zasedání Čestného předsednictva NF
Předseda KFS Václav Andrejs informoval členy Správní rady o zaslání pozvánek všem členům Čestného
předsednictva. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16.11.2017 v Hradci Králové v restauraci Duran.
3) Žádost na KHK na podporu krajských a okresních trenérů v roce 2018
Žádost byla v srpnu zaslána panu hejtmanovi PhDr. Jiřímu Štěpánovi a Radě HKK a zadána do
elektronickém systému KHK „DOTIS“.
4) Informace o seminářích trenérů mládeže v kraji i na okresech
TMK Královéhradeckého KFS ve spolupráci s Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže a Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje pořádá v Hradci Králové na Slavii v pondělí 25.9.2017 od 17 hod.
doškolovací Seminář pro trenéry mládeže. Zúčastnit se ho mohou trenéři minimálně s licencí C, kteří v
soutěžním ročníku 2017/2018 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 se uskuteční semináře v následujících termínech:
Hradec Králové, areál Bavlna Hradec Králové (OFS HK) – 16. 10. 2017 od 16.30 (Rahimič, Štěpán),
Trutnov, Horní Staré Město (OFS TU) – 10. 10. 2017, od 16.00 (Míl, Franc), Náchod, Běloves (OFS NA) –
termín a místo v jednání (Míl, Franc), Vamberk (OFS RK) – 2. 10. 2017 od 16.00 (Blažej M., Štěpán,
Firbacher), Jičín (OFS JC) – termín a místo v jednání (Blažej M., Firbacher)
Všichni účastníci semináře, kteří splní podmínky účasti a odevzdají vyplněný dotazník, obdrží jednorázovou
odměnu 2.500,- Kč.
Úkol : 6/1
Odpovídá : J. Míl, V. Haleš
Termín : do 31.10.2017
5) Rozdělení příspěvků na mládežnické akce z NF v roce 2017
Jan Míl informoval o počtu žadatelů, kteří na základě vyrozumění již odeslali potřebné náležitosti k získání
příspěvku dle Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce. Nejzazší termín vyúčtování je dle
směrnice 30.11.2017.

6) Podpora začínajících rozhodčích
Správní rada schválila vyplacení podpory z projektu náboru začínajících rozhodčích ve výši 1 500,- Kč
těmto rozhodčím:
09/R/NF Štěpánek Jan, nar. 1.2.2000
10/R/NF Hampl David, nar. 30.6.1978
11/R/NF Lazarík Jaroslav, nar. 9.4.1980
Nadační fond obdržel dotací KHK pro rok 2017 na vzdělávání rozhodčích. Vyúčtování dotace bude
provedeno dle požadavku KHK.
Úkol : 6/2
Odpovídá : V. Haleš
Termín : do 31.12.2017
Další setkání Správní rady svolá předseda SR dle potřeby.
V Hradci Králové, 04.09.2017
Mgr. Miroslav Hofmann
předseda správní rady

