ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751
12. ZÁŘÍ 2016, PRAHA
Začátek jednání: 11:00
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. Zasedání grémia DRFG Superligy malého fotbalu.
SR vzala na vědomí zápis ze zasedání grémia DRFG Superligy malého
fotbalu ze dne 28. 8. 2016 od 10:00 v Jihlavě.
4. Spolupráce se společností UnionSoft.
SR odsouhlasila návrh smlouvy se společností UnionSoft, přijala zprávu P.
Brejly o stavu webu DRFG Superligy malého fotbalu a prezentaci prvního
návrhu grafiky webu www.malyfotbal.cz. Smluvní vztah předpokládá do konce
kalendářního roku 2016 dokončení webového řešení pro AMF ČR a
vybraných dvou oblastních svazů.
SR vyzývá případné zájemce o pozici administrátora implementace webů
oblastních svazů. Pracovní pozice vyžaduje základní zkušenosti
s administrací webových stránek, detailní přehled o malém fotbalu v ČR,
řidičský průkaz skupiny B a živnostenské oprávnění. Jedná se o samostatnou
pozici, financování na projektové bázi, předpoklad tří až šestiměsíční zaváděcí
doby.

5. Mistrovství Evropy v Brně 2017.
SR vzala na vědomí předběžný harmonogram a rozpočet akce. Na návrh F.
Judy byl jako hlavní produkční akce jmenován S. Podroužek. SR s ohledem
na transparentnost pověřila F. Judu a S. Podroužka pravidelnou aktualizací
realizačních nákladů v kontextu příjmové stránky.
6. Podpora rozvoje mládeže.
SR vzala na vědomí koncepci práce s mládeží představené P. Majerem.
Realizace projektu bude v návaznosti na rozpočet AMF 2017.
7. Vizualizace, jak má technicky vypadat hřiště pro utkání DRFG Superligy
malého fotbalu.
SR schválila předložený návrh.
8. Řídící komise DRFG Superligy malého fotbalu.
SR na základě zápisu ze zasedání grémia DRFG Superligy malého fotbalu ze
dne 28. 8. 2016 odvolala místopředsedu řídící komise DRFG Superligy
malého fotbalu a jmenovala na tuto pozici Vojtěcha Bendu.
9. Logo EMF EURO 2017 a web EMF EURO 2017.
SR schválila podobu loga a vizuálu webu pro EMF EURO 2017 v Brně.
10. Mistrovství Evropy 2016 v Maďarsku.
SR děkuje realizačnímu týmu a hráčům za medailový úspěch našeho
národního týmu na mistrovství Evropy, které se konalo v termínu 21. - 27. 8.
2016 v Maďarsku.
11. Návrh na změnu pravidel pro DRFG Superligu malého fotbalu.
SR pověřila P. Brejlu předložením finálního návrhu nových pravidel pro DRFG
Superligu malého fotbalu do příštího zasedání SR v souladu se závěry Grémia
DRFG Superligy malého fotbalu.
Do doby schválení nových pravidel zůstávají v platnosti mezinárodní pravidla
malého fotbalu vyjma bodů, ke kterým poskytne výklad předseda řídící
komise.
12. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 10:00 v Pardubicích.
13. Diskuze, závěr.
Konec jednání: 20:30
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