ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
9. PROSINCE 2015, JIHLAVA
Začátek jednání: 09:15
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. Mistrovství Evropy v Brně a Praze 2017.
M. Horn předloží na nastávajícím zasedání SR nabídku na produkční zajištění
ME 2017 v Brně a Praze.
4. Český národní pohár v malém fotbalu.
J. Kocián bude pozván na příští zasedání SR, které se bude konat 9. 1. 2016
od 10:00 v Benátkách nad Jizerou, hotel Na Slepé koleji, U Stadionu 2.
5. Směrnice k uspořádání zápasu Ligy malého fotbalu (dále jen „LMF“) a
Směrnice pro hlasatele LMF.
P. Brejla zapracuje připomínky zaslané členy SR k oběma směrnicím do
příštího zasedání SR. Směrnice bude následně vyvěšena na webu LMF a
rozeslána členům grémia LMF.
6. Spolupráce s Nike a Top4sport.
SR dohodla se zástupci společností Nike a Top4sport, že do příštího zasedání
SR budou dokončeny smlouvy o spolupráci na úrovni reprezentace, LMF a
oblastních svazů, podmínky spolupráce na následující rok (LMF, oblastní
svazy, reprezentace).

7. Návod na podání dokumentů k soudu v souvislosti se změnou stanov.
R. Pazdera rozešle ostatním členům SR ke schválení vzor všech dokumentů,
které musí být poslány na soud pro zápis nových stanov. Po odsouhlasení
budou tyto informace rozeslány všem předsedům členských oblastních svazů
s termínem do 8. 1. 2016.
8. Podpora rozvoje mládeže.
SR projednala návrh výzvy pro projekty oblastních svazů AMF na podporu
mládeže od J. Mráky a do příštího zasedání SR připraví připomínky.
9. Metodická pomoc oblastním svazům s navyšováním členské základny.
F. Juda připraví do příštího zasedání SR dokument s metodickou pomocí
oblastním svazům s navyšováním členské základny.
10. Agentura malého fotbalu - společenská smlouva.
SR projednala společenskou smlouvu a předloží ji Valné hromadě AMF ke
schválení (dále jen „VH“).
11. Stanovy AMF.
SR projednala novou podobu stanov AMF a předloží je VH ke schválení.
12. Změna sídla AMF.
SR vzala na vědomí změnu adresy sídla AMF. Nová adresa: Roháčova 14,
603 00 Praha 3.
13. Zhodnocení podzimní části LMF.
SR zhodnotila práci týmů, realizačních týmů, oblastních svazů v LMF, komisí,
rozhodčích a delegátů v podzimní části LMF. SR pověřila P. Majera přípravou
zasedání grémia LMF, školení rozhodčích a delegátů v Pardubicích. Termín
grémia byl předběžně stanoven na 20. - 21. 2. 2016. Návrh předloží na příštím
zasedání SR.
14. Prezentace AMF ČR.
SR projednala návrhy prezentací AMF pro partnery. Členové SR pošlou
připomínky do příštího zasedání SR.
15. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční 9. 1. 2016 od 10:00 v Benátkách nad Jizerou.
16. Diskuze, závěr.
Konec jednání: 18:00
Přítomni za SR:

Hosté:

Dr. Filip Juda
Matěj Horn
Mgr. René Pazdera
Pavel Majer
Jan Mráka
Petr Brejla - předseda ŘK LMF

