Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje
Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis
č. 10/2018 z jednání správní rady, konané v Olomouci dne 9. 10. 2018
Přítomni, : Mgr. Kaláb Ing. Rác, Mgr. Ondroušek, , Mgr. Páral, RNDr. Elfmark, Mrnka,
Omluveni : Charvát
Hosté : Peřina
Jednání zahájil a řídil místopředseda Mgr.Josef Ondroušek

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého zápisu
Projednat čerpání poskytnutých dotačních prostředků od FAČR
Projednat a schválit nákup míčů klubům SpSM
Projednat a schválit žádosti na příspěvek z NF

K bodu 1:
- Úkoly z minulého zápisu byly splněny.
K bodu 2:
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.
K bodu 3:
Schválila :
-

-

příspěvek ve výši 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 kraje 12 míčů z toho
4ks vel.4 a 8 ks vel.5. Objednávku zajistí sekretář OKFS přes firmu Lion sport.
K bodu 4:
Schválila :
-

-

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

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

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb, předseda SR NF

