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Usnesení konference MKŠS 
konané dne 25. ledna 2019 v Ostravě, Vítkovická 3083/1 

 
I. Konference MKŠS schvaluje: 
1. Jednací řád konference 

2. Řídícího konference: Novák Jiří 

3. Mandátovou komisi: Fabík, Kniezková, Zeman 

4. Návrhovou komisi: Záruba, Kopec, Štěpánová 

5. Zprávu o činnosti VV MKŠS za období 2018 

6. Zprávu o hospodaření MKŠS za rok 2018, zůstatek finančních prostředků ke dni 31. 12. 2018: 227 

585,48 Kč z toho prostředky MKŠS jsou 131 618, 98 Kč. 

7. Zprávu revizní komise 2018 

8. Návrh rozpočtu MKŠS na rok 2019, který je naplánován jako schodkový. Schodek ve výši 115 500 Kč. 

9. Delegáty na konference ŠSČR pro rok 2019 ve složení:  

Novák, Záleský, Kopec, Vilášek, Záruba, Fabík    

náhradníci: Kniezková, Dostál, Neděla 

10. Zavázání delegátů zvolených za MKŠS, aby na konferenci ŠSČR projednali změnu ekonomické 

směrnice – Vklady do krajských soutěží družstev navýšit a zastropovat do maximální výše 1 000 Kč.   

11. Tvorbu Fondu mládeže MKŠS pro sezónu 2019/2020 takto: 

a) V průběhu sezóny 2018/2019 (do 30. 6. 2019) 

 každý klub musí mít zaregistrováno nejméně 5 hráčů narozených v roce 2004 nebo mladších 

 každý oddíl či klub se musí zúčastnit jednoho z níže vyjmenovaných mistrovských turnajů 
družstev mládeže nebo jednotlivců 

Družstva: 
1) Extraliga dorostu nebo 1. liga dorostu - skupina východ  
2) MČR družstev starších žáků nebo Krajský přebor družstev starších žáků 
3) MČR družstev mladších žáků nebo Krajský přebor družstev mladších žáků 
Jednotlivci: 
1) Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2019 (minimálně 3 hráči) 
2) Krajský přebor MKŠS ve vážných partiích (minimálně 5 hráčů) 
3) MČR mládeže 2019 (minimálně 2 hráči) 
4) Jeden z turnajů „Krajský přebor jednotlivců mládeže“ pořádaný na území MKŠS (minimálně 5 

různých hráčů) 
b) V případě nesplnění výše uvedených podmínek musí každý takový oddíl či klub zaplatit za každý 

tým startující v mistrovských soutěžích družstev řízených MKŠS poplatek: 

 250 Kč – Krajské soutěže 

 300 Kč – Krajský přebor 
Takto vybrané prostředky připadnou „Komisi mládeže MKŠS“ a v její působnosti budou tyto 
prostředky použity pro zlepšení podmínek práce s mládeží. 
Vyšší soutěže již neřídí MKŠS a tudíž nelze zvýšený vklad požadovat, v nižších soutěžích řízených 
OŠS zůstává výběr těchto poplatků a jejich výše v kompetenci jednotlivých okresních svazů. 
 

II. Konference MKŠS bere na vědomí: 
1. Zprávu mandátové komise - účast delegátů s hlasem rozhodujícím 86,0 % (18 z 21) 


