ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
9. LEDNA 2016, PRAHA
Začátek jednání: 10:15
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.
Jednání s firmou Smart production k upřesnění nabídky na realizaci ME 2017
proběhne 19. 1. 2016 v 14:00 v Praze (OC Harfa).
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.
Po dohodě s J. Kociánem bude tento bod probrán na zasedání valné hromady
AMF ČR (dále jen „VH“) 30. ledna 2016 v Olomouci.
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.
Způsob a forma spolupráce s Nike a Top4sport jsou doladěny. SR dohodla se
zástupci společností Nike a Top4sport, že smlouvy o spolupráci na úrovni
reprezentace, LMF a oblastních svazů budou uzavřeny po zřízení Agentury
malého fotbalu, tedy po zasedání VH.
7. Podpora rozvoje mládeže.
SR projednala výzvu pro projekty oblastních svazů AMF na podporu mládeže
a do 30. 6. 2016 rozešle tuto výzvu oblastním svazům pro přihlašování
projektů, a sice s ohledem na rozpočet AMF na rok 2016.
8. Metodická pomoc oblastním svazům s navyšováním členské základny.
SR schválila dokument o metodické pomoci oblastním svazům s navyšováním
členské základny, který bude prezentován na letním zasedání VH s ohledem
na rozpočet 2016.
9. Zhodnocení podzimní části LMF.
SR pověřila P. Majera přípravou zasedání grémia LMF, školení rozhodčích a
delegátů v Pardubicích. Termín grémia byl stanoven na 20. - 21. 2. 2016.
Rozpočet bude předložen na nastávajícím zasedání SR.
10. Prezentace AMF ČR.
SR schválila podoby prezentací AMF pro partnery.
11. Žádost KMK Kopřivnice.
SR vyhověla žádosti KMK Kopřivnice o dočasnou výjimku z pravidel pro
soutěže oblastního svazu (zkrácení hrací doby na 2 x 25 minut, používat
branky rozměru 3 x 2 m).
12. Volební řád AMF ČR.
Povinností oblastních svazů je vyslat na VH statutárního zástupce zapsaného
v obchodním rejstříku (www.justice.cz), pokud není statutární zástupce
jmenovitě vypsán, předloží zástupce jmenování nejvyšším orgánem (zpravidla
valnou hromadou) v ověřené kopii. V případě zastupování je nutné pověření
ověřenou plnou mocí.
13. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční 29. 1. 2016 od 11:00 v Brně, hotel Boby centrum.
L. Zelenka zajistí zasedací místnost.
14. Diskuze, závěr.
Konec jednání: 17:00
Přítomni za SR:
Hosté:

Dr. Filip Juda, Matěj Horn, Mgr. René Pazdera, Jan Mráka
Petr Brejla - předseda Řídící komise LMF
Luděk Zelenka - generální manažer reprezentace ČR
Jakub Štefek - vedoucí reprezentace ČR

