Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 1/2019
z jednání VV O KFS, konaného v Olomouci dne 8. 1. 2019
Přítomni : Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark, Mgr. Páral, Ing. Rác
Omluveni : Bc. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Místo : sekretariát OKFS vOlomouci
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 12/2018
Hospodaření OKFS za 12 měsíc a od počátku roku 2018
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

V úvodu jednání předseda VV popřál všem členům hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Následně členové VV blahopřáli RNDr. Milanu Elfmarkovi k 60 narozeninám a předali mu
pamětní plaketu.
K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 12/2018, úkoly byly
splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek ústně seznámil VV se stavem hospodaření OKFS za měsíc prosinec
2018 a rok 2018.Kompletní výsledky budou zaslány všem členům VV v elektronické
podobě k prostudování
- Mgr. Ondroušek požádal všechny garanty odborných komisí o zpracování návrhů
rozpočtu pro rok 2019 a jeho zaslání na sekretariát v co nejkratším termínu
K bodu 3:
- VV vzal na vědomí informace sekretáře o zaslání vyúčtování dotací za rok 2018 na FAČR
- VV vzal na vědomí informaci o připravovaném setkání zástupců MSFL,divizí , KFS a OFS
Moravy s vedením Fotbalové asociace na téma mimořádná VH a financování
neprofesionálního fotbalu v roce 2019, které se uskuteční 28.1.2018 v BEA centru
Olomouc od 18:00 hod.
- VV schválil podporu kandidatury pana Pavla Brimuse, předsedy KFS Zlín na člena VV
FAČR za kraje a okresy na MVH FAČR 5. 2. 2019
- VV podporuje přednesený návrh p.Charváta na kandidaturu Mgr. Ing. Petr Konečného
za člena Odvolací komise FAČR volené delegáty moravské komory s vyloučením klubů
I.a II.ligy na MVH FAČR 5. 2. 2019
- VV schválil návrhy na zařazení do pracovních skupin na MVH 5.2. 2019.Volební komise –
Ing. Milan Rác,mandátová komise – RNDr. Milan Elfmark,návrhová komise – Mgr. Josef
Ondroušek

-

-

-

-

VV schválil prodloužení spolupráce s panem Heloňou při pořizování video záznamů a
jejich vyhodnocování z utkání KP na rok 2019 měsíce březen – červen,srpen-listopad
2019 včetně odměňování a pověřil sekretáře vyhotovením DPP.
VV schválil DPP na rok 2019 s paní Starobovou na praní sportovní výstroje
mládežnických výběrů KFS. Sekretář zajistí vyhotovení smlouvy.
VV schválil uhrazení finančních příspěvků ve výši 25 tis. Kč pro kluby SK Hranice a SK
Uničov v rámci motivačních příspěvků FAČR na mládež(50% podíl – FAČR přispívá
stejnou částkou). Vyúčtování byla zaslaná na KFS po termínu uvedeném ve smlouvě.
VV schválil příspěvek OFS Prostějov ve výši 50.000,-na činnost mládeže z prostředků KFS
VV schválilpříspěvek OFS Přerov ve výši 15.000,-na činnost mládeže z prostředků KFS
VV schválil finanční odměnu Milanu Elfmarkovi ve výši 2.000,- k životnímu jubileu
(60let)
VV schválil úhradu cestovného pro sekretáře Peřinu při účasti na semináři Pravidlové
komise v Kostelci nad Orlicí.
VV schválil termín Valné hromady (hodnotící) Olomouckého KFS, která se uskuteční ve
čtvrtek 28.2. 2019 od 17:00 hod v BEA centru Olomouc. Na VH budou pozvány všechny
kluby i s hlasem poradním. Pozvánku klubům zašle sekretář do 30.1.2019.
VV schválil objednání 20 cestovních balíčků na utkání České reprezentace s Anglii dne
22.3.2019 od 19,45 hod.
VV vzal na vědomí informaci z Komise rozhodčích o připravovaném semináři rozhodčích
ve Vésce, který se bude konat dne 8-9. 3. 2019(pátek-sobota)

K bodu 4: jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF).
SR NF vzala na vědomí :
- zůstatek na účtu k 1.1. 2019, činí – 189,- Kč

Příští jednání VV OKFS se uskuteční v úterý dne 19. 2. 2018 od 15.00 na OKFS

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

