
 

  

 

 

Zápis z jednání č.3/16 
 
Přítomni:Karel Havlíček-předseda správní rady,ing. Vladan Haleš, ing.Martin Zbořil-členové správní rady 

 

Host:Václav Andrejs-předseda VV Královéhradeckého KFS 

 
Datum:7.7.2016 
 
Místo:Hradec Králové 

 

 
Úvod:K.Havlíček seznámil přítomné s programem jednání. 

 
 

1. Žádosti o příspěvek na podporu akcí fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje 

 -správní rada NF provedla kontrolu došlých žádostí dle směrnice FPAM pro rok 2016 a rozhodla o nároku 

na příspěvek z NF. 

 

 úkol:vypracování tabulky dle kategorií zařazení-Havlíček 

         oznámit žadatelům výši nároku příspěvku a vyžádat podklady pro vyplacení 

 
2. Ekonomické výsledky NF: 
-ing.Vladan Haleš podal správní radě aktuální informace o hospodaření NF včetně výroční zprávy za rok 

2015. 

 
3. Projekt „Bezpečné branky“ 
-informace o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele     

úkol:po výběru  dodavatele s ním uzavřít smlouvu o dodání předmětu výběrového řízeníúkol:uzavřít 

smlouvy  s kluby o dodání branek včetně dodatku 

úkol:vyfakturovat podíly kupní ceny klubům 

 
4. Projekt „Podpora mládežnických trenérů 2016“ 
-správní rada NF žádá Trenérsko-metodickou komisi Královéhradeckého KFS o spoluúčast na organizaci  

semináře pro trenéry mládežeKrálovéhradeckého KFS ,kteří budou za svou činnost odměněni z dotace  

Krajského úřadu na akci „Podpora mládežnických trenérů“.Seminář se uskuteční 26.9.2016 v areálu 

FC Slávia Hradec Králové. 

úkol-Havlíček 

 
5. Projekt „Podpora mládežnických trenérů 2017“ 

-správní rada NF pověřila K.Havlíčka vypracováním žádosti na podporu mládežnických trenérů na  

rok 2017. 

úkol-Havlíček 

 
6. Čestné předsednictvo Nadačního fondu 

-správní rada NF navrhuje termín schůzky čestného předsednictva na  20.10.2016 



 

 

 

úkol:rozeslat pozvání - Havlíček 

 

7. Odměny správní rady NF 

-správní rada schválila výši odměn za rok 2015 a pro rok 2016 za výkon funkce 

 

8. Podpora mládežnických „problémových“ kategorií 

-diskuse o způsobu podpory  mládežnických „problémových“ kategorií (např.refundace 

dopravného,materiální vybavení….) 

úkol:vytipovat problémové kategorie a navrhnout výši a způsob podpory 

 

9. Podpora mladých rozhodčích 

-diskuse o podpoře náboru rozhodčích 

úkol: požádat KRD KFS na návrh podpory a její sledování 

 

10. Různé: 

-postupné vkládání všech materiálů týkajících se NF  na webové stránky khfotbal.cz do sekce „Nadační 

fond“ 

 

11. Diskuse: 

-na téma možnosti podpory mládežnické kopané v Královéhradeckém kraji proběhla  diskuse. 
úkol-postupně vkládat další související materiály 

 

Termín dalšího jednání NF:  

 srpen  2016 

 

 
 

Vypracoval: K.Havlíček 


