Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 11/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 6.11. 2018
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek,Ing. Rác,Mgr. Páral, RNDr. Elfmark,Charvát ,Mrnka
Omluveni : Bc. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 10/2018
Hospodaření OKFS za 10/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
-

Bylo konstatováno, že úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 10/2018byly splněny

K bodu 2:
-

Mgr. Ondroušek komentoval písemně předložené tabulky o stavu hospodaření za 10/2018
a od počátku roku. Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i elektronicky.

-

Mgr. Ondroušek seznámil VV s informací o programu dotací Olomouckého kraje na
podporu celoroční činnosti klubům v Olomouckém kraji pro r. 2019.Dotace je zaměřena
zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava,
cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního
materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb
souvisejících se sportovní činností členů klubu. Uzávěrka žádostí je do 9.11.2018

K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
-

informaci předsedy VV KFS o aktivitách FAČR ,zejména informace z posledního zasedání VV
FAČR,kde byl mimo jiné schválen Roman Berbr předsedou regionální komise FAČR.
stanovený termín pro předání Cen Dr. Václava Jíry na 2.duben 2019
rozhodnutí VV FAČR, že se po vyhodnocení dosavadního systému, vrací odpovědnost za
vzdělávání trenérů BaC licencí zpět na jednotlivé KFS/OFS
informaci, že porada předsedů KFS/OFS proběhne v Praze 19.11.2018
informaci o přípravě Adventního večera, který se na základě rozhodnutí VV OKFS uskuteční
v pátek 23. 11. 2018 tradičně v prostorách BEA centra se začátkem od 18.00 hod.

-

-

Informaci jednotlivých garantů komisí KFS,kteří se vyjádřili k aktuálnímu průběhu SR:
STK řešila nedostavení se družstva SK Řetězárna na utkání do Bohdíkova.Vše bylo předáno
DK k dořešení s návrhem kontumace pro družstvo SK Řetězárna
DK činnost pravidelná, poznatkem z posledního období je, že se rozmáhá nesportovní
chování fanoušků družstev na utkáních

-

Komise mládeže plní úkoly,které má v plánu činnosti pro dané období,zejména zajištění
akcí výběrů OFS u 11, U 12 a MKS krajů.
Komise rozhodčích,garant byl omluven .

-

VV schválil:

-

návrhy jednotlivých předsedů OFS na ocenění funkcionářů pamětní medailí za dlouholetou
práci pro rozvoj fotbalu v kraji u příležitosti konání Adventního večera KFS.
výrobu kalendáře OKFS na rok 2019 v celkovém počtu 700 ks
předání plakety Petru Vysloužilovi za mimořádný čin,záchranu lidského života v utkání OFS
Olomouc – SK Červenka – Horka nad Moravou.
příspěvek ve výši 5 tis. Kč na úhradu pronájmu sportovní haly v souvislosti s organizací
tradičního turnaje rozhodčích pořádaný komisí rozhodčích OFS PV pod patronací OFS
Prostějov (Memoriál M. Bartoška) konaný v Kostelci na Hané dne 27. 12. 2018
odměny za zajištění soutěží v r. 2018 ve stejné výši,jako v minulém roce. Odměny budou
předány v hotovosti proti podpisu všem pozvaným členům odborných komisí a VV na
společném zasedání 4.12.2018 .

-

-

-

VV rozhodl :
že kluby,které nepředloží do konce listopadu vyúčtování příspěvku poskytnutého KFS na
materiální vybavení spojené s natáčením videa, ztrácí nárok na tento poskytnutý příspěvek.

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

informaci o předání míčů klubům SpSM dle předchozího rozhodnutí SRNF .

-

nahlášenou veřejnosprávní kontrolu krajského úřadu Olomouckého kraje k použití dotace
poskytnuté Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže z rozpočtu Olomouckého
kraje v roce 2017. Týkat se bude „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ve výši 150 000 Kč ze dne
6. 10. 2017 na částečnou úhradu výdajů na turnaj tří krajů fotbalových přípravek
U11.Zúčastní se předseda VV, sekretář a ekonom Karel Richter(dle možností).

SRNF schválila :
-

úhradu nákladů spojených se změnou znaku na sportovní výstroji pro mládežnické výběry
KFS (cca 20. tis. Kč)

-

žádost FC Kostelec na Hané ,příspěvek na pořádání halového turnaje mladších žáků za
účasti 6 týmů – 5.000 Kč

-

rozhodnutí, že vzhledem změně systému financování FAČR, dochází k nenaplňování
Nadačního fondu. Dnem 31. 12. 2018 nebudou příspěvky na pořádání mládežnických
turnajů poskytovány. Pokud dojde v tomto směru ke změně, SRNF se k tomuto projektu
vrátí.

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 4.12. 2018 od 15.00
v Olomouci.
Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

