Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 10/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 9.10. 2018
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek,Ing. Rác,Mgr. Páral, RNDr. Elfmark,Bc. Kubíček
Mrnka
Omluveni :Charvát
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil místopředseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 8/2018
Hospodaření OKFS za 9/2018 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,kde nastal problém
s dodavatelem. Firma ALEA vše řeší a nejzazší termín dodání je garantován začátkem r.2019

K bodu 2:
-

-

Mgr. Ondroušek komentoval písemně předložené tabulky o stavu hospodaření za 9/2018 a
od počátku roku. Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i elektronicky.
VV vzal na vědomí výši zaslané dotace FAČR na činnost KFS,projekty mládeže a futsalu ve
spolupráci s krajským svazem futsalu Olomouc.
VV vzal na vědomí informaci FAČR co se týká vyrovnání financí klubům,které nevyčerpají
peníze za rozhodčí.Na základě schváleni VV FACR obdrží kluby do 15.10. 2018 na uvedený
bankovní účet mimořádnou finanční podporu pro rok 2018.
Mgr. Ondroušek seznámil VV s informací ohledně podávání žádostí na projekty MŠMT –
Můj sportovní klub. Uzávěrka přihlášek je do 30.10.2018. Záleží na klubech, jestli se do
tohoto projektu zapojí.

K bodu 3:

-

VV vzal na vědomí:
informaci předsedy KFS ze zasedání regionální komise FAČR ,která se konala 8.10. 2018
v sídle FAČR. Všem členům VV byl předán v písemné podobě zápis z tohoto jednání.
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 října 2018.
Současně předsedové OFS upřesní počet požadovaných kalendářů za svůj okres a ten
nahlásí sekretáři p. Peřinovi nejpozději do konce října.
-

informaci o přípravě Adventního večera 2018. Předseda VV informoval o stavu přípravy AV
který se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 tradičně v prostorách BEA centra se začátkem od
18.00 hod. Předsedové OFS zajistí jednotné fotografie s krátkou charakteristikou svých
oceněných funkcionářů a nejpozději do konce října zašlou na sekretariát KFS. Vyhotovením
pozvánek v co nejkratším termínu byl pověřen p. Ondroušek. Sekretář zajistí počty
pozvánek na jednotlivé okresy. Předseda VV projedná s ředitelem BEA centra otázky
spojené s AV (pronájem, technické zajištění)

-

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

-

STK i DK činnost pravidelná, bez větších problémů

-

Komise mládeže plní úkoly,které má v plánu činnosti pro dané období,zejména akce Můj
první gól, létající trenéři. Ukázky tréninků ve spolupráci s GTM okresů a zajištění akce
výběrů KFS ve spojitosti s MKS krajů.

-

Komise rozhodčích poukázala na nedostatek rozhodčích a předložila přes svého garanta p.
Kubíčka návrh na proškolení oddílových rozhodčích v rámci kraje,kteří by mohli zastávat
funkci oddílových asistentů rozhodčího v soutěžních utkáních.Do příštího zasedání VV
předloží garant KR návrh na termín školení, metodiku celé akce s rozpočet nákladů.
VV schválil:

-

úhradu telefonu GTM za měsíce 8- 112018.Faktura za využívání služeb přes Sigmu Olomouc
bude zaslána KFS nejpozději do poloviny prosince.Sekretář svazu má za úkol podniknout
kroky k převedení telefonního čísla GTM do balíčku telekomunikačních služeb poskytnutých
KFS společností T-Mobile.

-

VV rozhodl o konání tradičního společného zasedání VV, odborných komisí, předsedů a
sekretářů OFS a to v úterý 4. 12. 2018 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti OKFS.
Rovněž tak bylo schváleno na tuto akci občerstvení v rozsahu loňského zasedání.

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

finanční čerpání dotačních prostředků poskytnutých FAČR na období 2015-2018,kde do
příštího zasedání předloží návrh plnění zbylé části dotace, kterou je NF povinen proúčtovat
nejpozději do konce kalendářního roku 2018.

-

vyúčtování poskytnutých příspěvků klubům na pořádání mládežnických turnajů ,kdy chybí
ještě předložit vyúčtování za 128 000,- Kč .Tímto SRNF vyzývá kluby,kterým byl poskytnut
příspěvek aby zaslaly vyúčtování v co nejkratším termínu.

Schválila :
-

příspěvek do výše 50 tis. Kč na každý OFS s povinností vyúčtování do konce listopadu 2018
sekretáři OKFS p. Peřinovi. SRNF doporučuje jednotlivým OFS tyto prostředky použít
v součinnosti s okresními trenéry mládeže kteří by měli znát specifické potřeby svého
okresu (bago branky, míče, vybavení výběrů, travní semena, hnojiva atd.).

-

nákup míčů klubům SpSM .Pro každý klub se statutem SpSM 12 míčů z toho 4ks vel.4 a
8 ks vel.5. Objednávku zajistí sekretář OKFS přes firmu Lion sport.

-

žádost FK Hlubočky,příspěvek na pořádání halového turnaje přípravek 10 týmů – 8.000 Kč

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 6.11. 2018 od 15.00
v Olomouci.
Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV OKFS a SR NF

