
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SR BSMK ZE DNE 14. 12. 2009

1. Prezident svazu informoval o uplynulém měsíci:
- informace o partnerství 1. FC Brno
- informace o jednání s žurnalisty
- informace o reprezentaci BSMK (aktuální program, nová podoba dresů, článek 

v novinách)
2. Projednáno stanovení  místa konání  zimního zasedání  SR BSMK a k tomu 

navazujícího termínu školení rozhodčích: termínem zasedání je 10. – 14. 2. 
2010, objekt a návrh rozpočtu pro zimní školení zašle prezident svazu na e-
maily členů SR BSMK, a to na podnět R. Kociana.

3. Prezident  svazu  informoval  o  finanční  jistině  BSMK,  uložené  v zahraničí. 
Prezident svazu oznámil SR BSMK výši částky BSMK, uložené v zahraničí a 
předložil patřičné doklady,  jakožto případný protikrizový balíček do budoucna 
(příchod eura apod.).

4. Informace  a  výsledky  ankety  v rámci  zasílání  výsledků  soutěží  BSMK. 
Převedeno na zimní zasedání v rámci neúčasti T. Balabána.

5. Pronájem  hřiště  na  Srbské  (propočet,  návrhy,  podzimní  škoda  v rámci 
uzavření hrací plochy na Srbské)

6. MČR  2010:  velimsky.com.  Představil  a  informoval  dle  svého  návrhu  P. 
Rosenbach.

7. Závěrečná ligy žen a firem (stanovení místa) – návrhy XXL club, Metro, Two 
Faces. 

8. Návrh R. Kociana dle zaslaného e-mailu: 

„Do nasi dalsi schuzky dne 14.12.2009 navrhuji bod : Ustanoveni useku,
ktery bude resit odklady utkani. Tento usek by se mel skladat s clenu STK

(Sportovne technicke komise) a stanovila by se tabulka castek na prelozeni
utkani. Klub, ktery zada prelozeni utkani ponese vicenaklady a uhradi je
predem pred utkani. Vicenaklady typu pronajmu hriste, rozhodcich, atd...

Samozrejme ze se zaplati i pausalni castka za naklady, kdy druzstvo zada o
odklad. Tim myslim, ze castka presunu 3 dny pred utkanim bude jina nez 14

dni pred utkanim. (pokud nebude vyjimecny pripad - napr. Srbska nebo virove
onemocneni vice hracu - to jsou veci, ktere tym, ktery zada o odklad nemuze

ovlivnit). Samozrejme, ze vzdy musi druhy tym souhlasit s odkladem.
Podrobnosti a navrh sazebniku dodam na zasedani.“

Odsouhlaseno v tomto znění: odklady utkání není možné provést poslední tři  kola 
sezóny, vyjma úmrtí či nezpůsobilého terénu. Poplatek za změnu původního termínu 
činí  500,-  Kč  +  náklady  spojené  s přesunem utkání  (tj.  náhradní  pronájem hrací 
plochy, hovorné apod.). Poplatek je splatný tři pracovní dny před úředním začátkem 
odloženého utkání, přičemž je myšleno utkání v náhradním termínu. Žádost o odklad 
musí být podána předsedovi STK, a to nejpozději 72 hodin před původním úředním 
začátkem utkání,  a  to  spolu  s poplatkem,  který  musí  být  dodán  předsedovi  STK 
nejpozději  72  hodin  před  původním  úředním  začátkem  utkání  či  musí  být  tento 
poplatek v ten samý čas na účtu BSMK.  



9. Sekce  „Paparazzi  BSMK“  –  názor  členů  SR  BSMK  (četnost  vs.  bulvár). 
Schváleno, sekce má největší úspěch v rámci přístupů.

10.Projednán administrační systém webu pro zadávání článků – jeho vytvoření.
11. Založení  serveru  www.malakopanabrno.cz.  O  tomto  bude  informovat  SR 

BSMK ve článku.
12.E-mailing  –  rozesílání  e-mailů  členům  BSMK  pomocí  Mailone  či  Milkitu. 

Přesunuto na zimní zasedání.
13.Sezóna 2010/11 – otázka pro VH BSMK, navýšení na dva sudí v Superlize na 

zápas – tj. navýšení startovného o 4 500,- Kč (15 x 300,- Kč). Zástupci SR 
BSMK by následně reagovali na výsledek zasedání VH BSMK. Tento bod byl 
přesunut pro jarní zasedání VH BSMK.

14.Projednání rámcové osnovy galavečeru MČR 2010 – doplnění.
15.Schválen návrh P. Rosenbacha: při hrazení startovného či členských poplatků 

a poplatků registračních apod. je třeba:
a) uhradit celou částku v hotovosti či na účet
b) není-li  částka  celá  (odevzdává klub  např.  jen  2/3  z celku,  musí  tuto 

částku vložit či zaslat na účet, nesmí být poukázána v hotovosti). Jde o 
přehled plateb, viz situace z letošního podzimu, kdy každý hradil jednou 
to a jednou to a pak se tomu věnuje zbytečný čas v dohledávání kdy a 
kolik platil.

16.Odsouhlaseno, že tým, který neuhradí pokutu do stanoveného termínu, tak 
STK  nedeleguje  sudího  na  utkání  a  zápas  se  tak  stává  kontumačním  ve 
prospěch soupeře.

17.Návrh pro stanovení osoby, která bude dělat reporty – návrh Tomašov. 
18.Filip Juda připraví soupis pro MČR 2010 a přednese jej na zasedání v zimě.
19.Analýza  financování  člověka  v STK  –  probere  se  na  zasedání  SR  BSMK 

v zimní přestávce. SR BSMK v případě delegace této osoby, představí daného 
člověka na jarním zasedání VH BSMK.  Návrhy: Tomáš Balabán, osoba z STK 
krajského fotbalového svazu dle návrhu R. Kociana.

20.Prezident svazu rozdělí balíčky pro sponzory MČR. Generální sponzor, hlavní 
sponzor, sponzoři a mediální sponzoři.

21.Na VH BSMK přednese změny, které odsouhlasila SR BSMK, Radek Kocian. 
Půjde o nejdůležitější změny.

22.Návrh na změnu v Komisi rozhodčích. Filip Juda navrhoval své odstoupení 
z Komise rozhodčích a na jeho místo přijde nově zvolený člen STK BSMK. 
Tuto změnu musí ještě schválit na jaře VH BSMK.   

V Brně dne 14. 12. 2009

Za SR BSMK:

Filip Juda Ing. Pavel Rosenbach

Radek Kocian Michal Sirovátka

http://www.malakopanabrno.cz/
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