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1. Filip Juda a Pavel Rosenbach podal informaci o hrací ploše a zákulisí Sport  
centra Srbská, vč. historie kauzy kolem areálu sportoviště a otevření kauzy 
„hrací  plochy  Moldavská“.  Možnost  hrát  na  hřišti  Moldavská  zavrhla  Rada 
ÚMČ Brno-Bohunice poměrem 3:4 na zasedání Rady dne 23. 9. 2009. 

2. Informace o situaci hracích ploch v Brně – náhrada za hřiště Srbská, otevření 
kauzy „Moldavská“

3. Informace o vydaných směrnicích  k soutěžním utkáním BSMK, která jsou  
souhrnným návodem vzatým z bodů zasedání SR BSMK v červnu a srpnu 
2009. 

4. Prezident  svazu  podá  SR  BSMK  informace  v  rámci  připravovaného  
Mistrovství ČR v malé kopané, které se příští rok stěhuje do Brna.

5. Návrh – Oddělení komunikace s veřejností  je povinno k 1. 8. každého roku 
oznámit SR BSMK a jmenovitě Ing. Pavlu Rosenbachovi kdo neuhradil plnou 
výši  startovného a k 1.  9.  každého roku informaci  o  klubech,  které  nemají 
uhrazené  členské  příspěvky.  Dále  bylo  rozhodnuto,  že  týmy,  které  si 
nestanovily termín předání doplatku startovného či členských příspěvků s Ing. 
Pavlem Rosenbachem, členem SR BSMK, a to do 30. 9. 2009. Přičemž je 
myšleno,  že tým si  do 30.  9.  2009 domluvím termín předání  financí,  který 
může  být  po  30.  9.  2009  avšak  nejpozději  dle  rozhodnutí  Ing.  Pavla 
Rosenbacha. 



6. Na požadavek zástupce klubu Rebešovic, Jozefa Pohorelce byla projednána 
situace, aby nemusely být stejné vzory štulpen, ale jen stejná barva. Tomuto 
návrhu  nebylo  jednohlasně  vyhověno.  Důvodem bylo,  že  na  zasedání  SR 
BSMK v červnu bylo rozhodnuto, že kluby musí mít stejnou sadu dresů.

7. Podání demise ze strany Jaroslava Kundráta v rámci členství ve SR BSMK. 
Přijato SR BSMK a bráno na vědomí.

8. Návrh na termín zasedání VH BSMK (v případě podání demise) J. Kundráta. 
Termín byl stanoven na čtvrtek 15. října 2009 od 18-ti  hodin. Místo konání 
bude upřesněno SR BSMK.

V Brně dne 23. 9. 2009.


