
 
Jednání Správní rady NF ze dne 25.09.2017  
Místo konání: Hradec Králové 
 

ZÁPIS č. 7/2017 
 
Přítomni :   Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl 
Omluveni : 0 
Hosté:   Ing. Petr Vítek, Ing. Martin Zbořil – členové Dozorčí rady 
 
1) Kontrola úkolů 
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 : 6/1 – v trvání – organizace a vyúčtování seminářů trenérů mládeže KFS a OFS 
Úkol : 6/2 – v trvání – dotace na vzdělávání rozhodčích – průběžně se vyřizuje 
 
1) Seminář pro trenéry mládeže KFS 
Dne 25.9. proběhl v Hradci Králové na hřišti Slavie doškolovací Seminář pro trenéry mládeže. Semináře se 
zúčastnili všichni členové Správní rady NF a dva členové Dozorčí rady. Trenéři měli možnost shlédnout 
ukázky dvou tréninkových jednotek. V současné době probíhá proplacení odměn a vyúčtování vůči KHK. 
 
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. 
 
2) Rozdělení příspěvků na mládežnické akce z NF v roce 2017 
Na základě doložených vyúčtování oddílů byly proplaceny tyto schválené dotace: 
Lokomotiva HK – Kemp Milana Frýdy 
Slavia HK – mládežnické turnaje kategorie B 
FK Náchod – seriály mládežnických halových turnajů 
TJ Sokol Chomutice - mládežnické turnaje kategorie B 
FC Sp. Rychnov nad Kněžnou – účast na mládežnickém turnaji v zahraničí 
 
Nejzazší termín vyúčtování je dle směrnice 30.11.2017. 
 
Další setkání Správní rady svolá předseda SR dle potřeby. 
 
V Hradci Králové, 25.09.2017 
 
Mgr. Miroslav Hofmann 
předseda správní rady 
 


