Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Náměstí S. Čecha 10, Ostrava

Komuniké č. 1/2021 z jednání VV MS KFS
Datum konání: 26.1.2021
Čas konání:
15,30 hod
Místo konání:
za podmínek dodržující bezpečnostní opatření dle nařízení vlády ČR
Přítomni:
Karel Kula, Mgr. Antonín Patka, Jiří Lincer, Tomáš Selník, Zdeněk Duda,
Ing. Miroslav Záloha, Václav Vojtíšek,

Usnesení MSKFS:
a) VV schvaluje:
-

Zápis č. 11/2020

-

návrh rozpočtu MSKFS na rok 2021, předložený HK MSKFS

-

na základě současné situace COVID-19, zrušení rozlosování jarních soutěží MSKFS SR 2020/21.
Rozlosování jara 2021 nebude k dispozici na www.fotbal.cz ani na is.fotbal.cz. Termín zahájení
amatérských mistrovských soutěží závisí na vyhlášení vlády ČR k rozvolnění koronavirové situace. Nejdříve
bude nutné dohrát odložená podzimní kola a jednotlivé dohrávky. Nové rozlosování dohrávaných
odložených kol z podzimní části včetně jarní části bude provedeno po uvolnění pravidel schválených
vládou ČR

-

rozhodnutí TMK MSKFS ze dne 12.1.2021 ohledně prodloužení platnosti všech trenérských licencí C a B,
kterým skončila platnost 31.12.2020 do 31.12.202

-

odložení řádné VH MSKFS z důvodu bezpečnostních opatření dle nařízení vlády ČR na úterý 30.3.2021 od
17:00 hod v sídle MSKFS

-

udělení plné moci předsedovi MSKFS Karlu Kulovi, aby pro případ, že nebude možné do 30. 3. 2021 konat
valnou hromadu, a kdy již uplyne funkční období členů VV, určil datum konání zasedání této valné
hromady, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ji již bude možné s ohledem na epidemickou situaci
konat

b)
-

Inventární zápis majetku MSKFS k 31.12.2020
VV bere na vědomí:
informace z VV FAČR

-

Zprávu GS FAČR č. 51, 52, 53, 54 a 55

-

informace z jednotlivých OFS přednesené zástupci jednotlivých OFS ve VV

-

ekonomický přehled k 26.1.2021 (stav účtů MSKFS a NF u ČSOB, stav pokladní hotovosti)

Jednání VV bylo ukončeno 26.1.2021 v 18,00 hod.
Příští schůze výkonného výboru se uskuteční v úterý 23.2.2021 v 15:30 hod. v sídle MSKFS
V Ostravě 26.1.2021
Zápis ověřil: Karel Kula

Zapsal: Ing. Vladimír Janoško
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