ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SR BSMK, 22. 3. 2010
1. Body ze zasedání 10. – 14. 2. 2010 k MČR 2010 – zajištění ze strany členů
SR BSMK
Resumé: SR BSMK projednala body zúčastněných členů, jedná se o
povinnosti členů SR BSMK vůči organizační struktuře Mistrovství
2. S hostem zasedání Petrem Míčkem a Liborem Zhořem byly projednány věci
ohledně administrace internetových stránek www.bsmk.cz a videozáznamy
z utkání malé kopané a akcí BSMK
3. Pohledávky týmu Rom Star ve výši 3 600,- Kč.
Rozhodnutí:
Tým je povinen uhradit částku ve výši 2 000,- ke dni 26. 3. 2010 a částku 1
600,- ke dni 1. 5. 2010. Nestane-li se tak, bude tým vyloučen ze soutěže
BSMK.
4. Neotevřené hřiště na Srbské ze strany pochybení pronajímatele areálu (utkání
Orel - Surfin) – zajištění náhrady pro oba kluby, sudí – návrh odměny v plné
výši.
Rozhodnutí: Oba kluby obdrží k 15. 4. 2010 tři fotbalové míče, tedy každý
tým po třech a rozhodčí bude odměněn v plné výši, tedy 300,-.
5. Informace o nově zřízeném účtu DK BSMK (příchozí platba, odchozí, měsíční
poplatek).
Resumé: Filip Juda informoval členy SR BSMK o poplatcích nově zřízeného
účtu, který byl otevřen pro účely úhrad pokut za červené karty a disciplinární
tresty. V praxi jde o tyto poplatky:
příchozí platba 4,- ze stejné banky, 6,- z jiné banky
odchozí platba 1,- do všech bank
vedení účtu, výpisy jsou zdarma u tohoto bankovního programu, který je určen
neziskovým sektorům ČR
Bylo schváleno zřízení platební karty k účtu, a to pro nákup míčů pro kluby,
které kontumačně vyhrály utkání, jelikož soupeř se k zápasu nedostavil.
6. Byli projednáni noví rozhodčí k dispozici pro STK, která deleguje rozhodčí na
utkání malé kopané města Brna a okolí
7. Byl projednán nákup softwaru – přehrávač médií s tím, že Petr Míček zjistí
cenu do následujícího zasedání SR BSMK. Jde o nákup přehrávače, který by
umožnil rychlejší aktualizaci zobrazení videozáznamu a lepší kvalitu na
stránkách bsmk.cz.

8. Byla projednána nacenění vystoupení taneční skupiny Magic Free Group na
akcích spojených s Mistrovstvím, a to v tomto prozatimním znění, které se
s konečnou platností stanoví při úpravě rozpočtu Mistrovství. Návrh je
uvolnění financí na:
-

-

vystoupení Mistrů světa a Evropy 2009 v podání dětí a dospělé
vystoupení, a to v Galerii Vaňkovka 22. – 23. 5., kde se koná
prezentace Mistrvovství (sobota 6 vystoupení, neděle 5 vystoupení).
Cena: 11 000,- vč. DPH
2. 7. vystoupení na galavečeru Mistrovství, cena: 8 800,- vč. DPH
3. a 5. 7. vystoupení 5-ti tanečnic na samotném Mistrovství, cena 8
800,- vč. DPH

9.
10. Termín následujícího zasedání byl stanoven na pondělí 5. 4. 2010 od 17-ti
hodin na Srbské s tím, že zástupci SR BSMK se sejdou v 15:30
v Tréninkovém centru mládeže 1. FC Brno, aby znovu shlédli prostory areálu
Mistrovství

