Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 9/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 11.9. 2018
Přítomni :, Mgr. Ondroušek, Charvát, Ing. Rác,Mgr. Páral, RNDr. Elfmark,Mrnka
Omluveni : Mgr. Kaláb, Bc. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil místopředseda VV Mgr. Josef Ondroušek
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 8/2018
Hospodaření OKFS za 8/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 8/2018,byly splněny
- Nadále trvá úkol zajištění dodání lékařských lehátek od firmy ALEA
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek komentoval písemně předložené tabulky o stavu hospodaření za 8/2018 a
od počátku roku. Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i elektronicky.
Upozornil na hospodaření svazu,které je od počátku roku na samé hranici
předpokládaného rozpočtu. Je potřeba zvážit realizaci některých navržených projektů
z ohledem na neobdrženou dotaci z FAČR.
- VV vzal na vědomí výši předpokládané dotace FAČR na činnost KFS,projekty mládeže a
futsalu ve spolupráci s krajským svazem futsalu Olomouc.
- Mgr. Ondroušek seznámil VV s předáním materiálního vybavení,kanceláře a s tím
spojeného hmotného majetku pro činnost nového GTM kraje p. Lukáše Staroby .
K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
- informaci předsedů OFS ohledně návrhů ocenění
funkcionářů pamětní medailí za
dlouholetou práci pro rozvoj fotbalu v kraji. V souvislosti s výrobou kalendáře OKFS na rok
2019 byli předsedové OFS požádáni, aby se věnovali výběru vhodných fotografií
z fotbalového života svých regionů. Tyto fotografie je možné zasílat sekretáři OKFS
elektronicky průběžně tak, aby výběr mohl být proveden nejpozději do konce září 2018.
Současně předsedové upřesní počet kalendářů za svůj okres a počet nahlásí sekretáři p.
Peřinovi
- Informaci o stavu výběr GTM okresů - členové VV informovali o současném stavu
v uzavírání smluv s FAČR, okresy OL – Lukáš Bartoň, PR – p. Kroča, JE – p. Malysa, PV - p.
Vybíhal , SU – p. Netopil .

-

-

dopis o odstoupení družstva FK Nemilany ze soutěží KFS – 1.B.B . VV předal celou záležitost
k dořešení STK a DK KFS. Zároveň se seznámil s žádost FK Nemilany o splátkový kalendář
v případě udělení pokuty za odstoupení družstva ze soutěže.
Vše bude řešit VV per rollam po rozhodnutí odborných komisí.
Návrh na doplnění člena STK z OFS Šumperk p.Grézla .

-

Informaci jednotlivých garantů komisí KFS,kteří se vyjádřili k aktuálnímu průběhu začátku
nového SR

-

STK činnost pravidelná, bez problémů. Po rezignaci Adama Košaře z důvodů pracovního
vytížení nemá STK potřebu doplnění nového člena do komise. Návrh na doplnění nového
člena za OFS Šumperk bere na vědomí.

-

DK zde rovněž bez větších problémů, činnost pravidelná.

-

Komise mládeže se na svém zasedání shodla na pokračování stávajících členů KM s tím, že
zasedání KM se budou zúčastňovat všichni GTM okresů a šéftrenér akademie Olomouckého
kraje p. Martin Kotůlek . Dochází ke změně členů v TMK a tato komise bude zasedat
současně s KM OKFS .TMK bude pracovat ve složení – předseda Vitonský Oldřich,člen
Strnad Petr a sekretář komise Lukáš Staroba . Mládežnické zápasy obsadit rozhodčími z
listiny O-KFS, i na úkor, že v I. B. třídě některé zápasy nebudou obsazeny asistenty
rozhodčího, ať už rozhodčími z listiny OKFS, případně z listiny okresních rozhodčích

-

Komise rozhodčích a delegátů pracuje dobře a předseda komise neavizoval žádnou
očekávanou změnu v jejím složení, rovněž tak hospodářská komise se schází dle potřeby a
plní svou funkci.
VV schválil:

-

Složení KM a TMK, tak jak ji přednesl garant KM Mgr. Roman Páral a jejich společné
fungování do konce roku 2018. Před jarní části SR 2018-19 vyhodnotí činnost obou komisí
a v případě nefunkčnosti navrhne patřičné kroky k nápravě.

-

Odměnu p.Čížkovi
15.8.2018

-

Úhradu nákladu na dopravné sekretáři KFS p. Peřinovi při zajišťování činnosti KFS paušálně
2000,- Kč měsíčně po dobu 10 měsíců v roce.Úhrada bude prováděna fakturou.

-

Předložený návrh rozpočtu KM na II.pololetí r.2018.

-

Úhradu nákladů (nájem haly,pitný režim,odměny organizátorům ) s pořádáním halového
turnaje výběrů OFS U 11,U12 dne 25.11.2018 v Olomouci. Organizačně vše zabezpečí KM
O-KFS.

-

Zakoupení nového nooteboku pro potřeby GTM kraje p. Starobu do výše 20.000,- Kč.

-

Odkoupení stávajícího nooteboku GTM za zůstatkovou hodnotu 4.000,- Kč p.Vitonským.

1.000,- Kč k příležitosti životního jubilea 75.let per rollam dne

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
SRNF projednala a schválila :
-

-

Na základě předložených žádostí zařazení klubů do Krajských sportovních středisek
mládeže 2018:
SK Sulko Zábřeh,Sokol Konice,FK Mohelnice,FC Želatovice , FK Kozlovice.
Celkový počet klubů zařazený do SpSM kraje je 12.
Zajištění materiálního vybavení klubům, které jsou zařazeny do SpSM kraje formou nákupů
míčů velikosti č 4,č.5 počtem kusů do vyčerpání zbývající části dotace poskytnuté
Olomouckým krajem.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 9.10. 2018 od 15.00
v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Josef Ondroušek
mistopředseda VV OKFS a SR NF

