ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
S P R Á V N Í R A DY Č M S M K

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
18. 10. 2011, Žďár nad Sázavou

1. Prezident svazu informoval ččleny Správní rady (SR BSMK) o věěcech, týkajících se
podané žádosti o dotace pro rok 2012.
2. SR ČČMSMK se vyjádřřila k věěci žádosti oblastního svazu Malé kopané Blansko,
týkající se rozpoččtu k Mistrovství ČČR 2012 a následné žádosti o stanovení výše
startovného pro MČČR 2012 na 3 000,- takto: SR ČČMSMK rozhodla o ččástce startovném ve výši 2 000,-/tým pro nastávající MČČR 2012.
3. Pavel Majer informoval o děění v ČČSTV.
4. Filip Juda informoval o marketingových možnostech novodobého konceptu MČČR
2013, včč. “Final 4”.
5. Filip Juda zašle Pavlu Majerovi podklady, které obsahují poččet úččastníkůů a poččet
postupujících do semifinále a tzv. “Final 4” v rámci novodobého konceptu MČČR.
Pavel Majer následněě vypracuje návrh pro zasedání valné hromady ČČMSMK, která je
na programu v únoru 2012. Tento návrh bude obsahovat poččet postupujících a
poččet úččastníkůů na turnajích - regionální kola, semifinále a “Final 4”. SR ČČMSMK se
v této věěci zabývala úvahou, zda-li na Mistrovství postoupí pouze vítěěz nejvyšší
soutěěže bez možnosti, že y jej nahradil jiný tým nebo zda bude v tomto konceptu
jakkoliv využita tabulka postupujících na MČČR, přřípadněě bude něějak upravena.
6. Filip Juda seznámil ččleny SR ČČMSMK s ekonomickými možnostmi elektronické
databáze ččlenůů a elektronické korespondence. SR ČČMSMK doporuččuje probrat tuto
věěc i na VH ČČMSMK v únoru. ČČlenové SR ČČMSMK se dohodli na doplněění bodůů v
přřihlášce hráčče v jednotlivých oblastních svazech a doporuččují tuto věěc projednat na
valných hromadách svých oblastních svazůů.
7. SR ČČMSMK schválila uvolněění ččástky 25 000,- pro reprezentaci ČČR, která se v
termínu 4. - 6. 11. 2011 zúččastní evropského turnaje v malé kopané v rumunské
Tulcei. Tato ččástka bude použita na nákup letenek. Ostatní náklady hradí pořřadatel
akce.
8. Pavel Majer přředstavil návrh společčnosti Sabe, spol. s. r. o. Filip Juda se sejde s
jednatelem společčnosti a na únorové valné hromaděě podá k této věěci zprávu.
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9. Filip Juda seznámil ččleny SR ČČMSMK s konáním turnaje národnostních menšin - 29.
10. 2011 v Brněě.
10.Filip Juda navrhl na základěě žádosti oblastního svazu MK Kadaňň posunout zasedání
VH ČČMSMK na termín 25. - 26. 2. 2012. Filip Juda bude informovat zástupce
oblastních svazůů za úččelem vyjádřření se k této změěněě.
11.Následující termín zasedání SR ČČMSMK bude stanoven prezidentem svazu do
konce roku 2012 s ohledem na termín zasedání valné hromady ČČMSMK.
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