ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
2. BŘEZNA 2015, JIHLAVA

1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, z. s. (dále jen
jako „SR“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí.
2. SR zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního
sekretáře Asociace malého fotbalu České republiky, z. s. (dále jen jako
„AMF ČR“).
3. Úprava přihlášky člena do AMF ČR na základě požadavku EMF.
Správní rada AMF ČR (dále jen „SR“) vzala tento bod na vědomí a bude se
změnami v přihlášce hráče zabývat až v souvislosti s požadavky ČOV a ve
vazbě na nové stanovy. Je třeba v přihlášce jasně vyznačit povinné údaje,
které musí každý nový člen vyplnit.
4. Žádost o dotaci z NATO pro neziskové organizace (J. Kocián).
Tento bod byl přesunut na další jednání SR.
5. Ukončení členství MK Kadaň v AMF ČR.
SR rozhodla, že bude na příštím zasedání valné hromady AMF ČR (dále jen
„VH“) informovat její členy o ukončení členství MK Kadaň v AMF ČR.
E - mail ze dne 1. 3. 2015:
„Přeji hezký den, končíme v AMF ČR. Jsme malá základna, mužstev máme
míň a míň. Budeme to hrát jen jako Kadaňskou ligu malé kopané ve volném
čase. Projednávali jsme naše ukončení na Valné hromadě 24. 2. 2015, kde
jsme došli k závěru ukončení členství v AMF ČR. S pozdravem Švarc Ludvík
SOMK Kadaň.“

6. Postup proti oblastním svazům, které neplní povinnosti vyplývající jim
z členství v AMF ČR.
R. Pazdera bude informovat členské oblastní svazy AMF ČR o rozhodnutí SR,
že pokud nebudou vyrovnány jejich veškeré závazky vůči AMF ČR do 30. 4.
2015, budou jejich předsedové dvakrát vyzváni, aby svazy své závazky
vyrovnaly, pokud se ani tak nestane, budou z AMF ČR vyloučeny.
7. Oslovení nových svazů - dopis s nabídkou přistoupení do AMF ČR.
Ve vazbě na nové webové stránky AMF ČR bude oslovení nových svazů
záviset na jejich spuštění (do 30. 4. 2015).
8. Webové stránky celostátní ligy.
P. Brejla připraví návrh obsahu webových stránek celostátní ligy.
9. Smluvní spolupráce s Petrem Brejlou - podmínky spolupráce, návrh
smlouvy.
SR schválila, že P. Brejla bude placeným funkcionářem AMF od 2. 3. 2015 do
30. 6. 2016. P. Brejla předloží do 15. 3. 2015 soupis práv a povinností, které
budou následně zapracovány do smlouvy.
10. Projednání dokumentů k celostátní lize.
SR projednala následující dokumenty: rozpočet, harmonogram příprav,
složení komisí, Soutěžní řád, propozice, základní verzi pravidel, směrnici
k domácímu zápasu, směrnici k venkovnímu zápasu, směrnici k výkonu
funkce rozhodčího a směrnici k výkonu funkce delegáta.
11. Schválení půjčky od společnosti SIMOST.
SR schválila půjčku od společnosti SIMOST na překlenutí financování do
obdržení mimořádné dotace z MŠMT.
12. Určení příštího termínu zasedání SR AMF ČR.
Zasedání SR AMF ČR se uskuteční 10. 4. 2015 od 15:00 v Brně (místo
konání bude upřesněno)
13. Diskuze.
14. Závěr.
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