Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 2/2019
z jednání VVOl KFS, konaného v Olomouci dne 19. 2. 2019
Přítomni :Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark ,Bc. Kubíček , Ing. Rác, Mgr. Páral
Omluveni : Mrnka
Sekretariát : Peřina
Hosté: JUDr. Jan Pauly generální sekretář FAČR
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 1/2019
Informace z MVH FAČR
Výsledky hospodaření Ol KFS za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 1/2019, úkoly byly splněny
K bodu 2:
- Zprávu podal předseda VV Ol KFS Mgr. Stanislav Kaláb a ostatní účastníci VH.
K bodu 3:
- Mgr. Ondroušek seznámil VV s výsledky hospodaření OlKFS za rok 2018 a měsíc leden 2019.
Výsledky byly současně zaslány všem členům VV v elektronické podobě k prostudování. Po
diskuzi vzal VV informaci na vědomí.
- VV schválil návrh rozpočtu Ol KFS včetně plánu hlavních akcí pro rok 2019 předložené
hospodářskou komisí Ol KFS.
- VV vzal na vědomí zprávu z inventarizace majetku Ol KFS provedenou dne 12.2.2019
K bodu 4
- Ceny Dr. Jíry 2019 – Na návrh OFS VV schválil nominaci na toto ocenění v letošním roce
z okresu Prostějov p. Antonín Hrubý, z okresu Šumperk p. Jiří Nevrkla,z okresu Jeseník
p. Petr Marek.
- VV schválil spoluúčast na vstupenkách společně s dopravou k utkání ČR – ANGLIE ve
Wembley ve výši 6.000,- na účastníka.
- VV schválil dotaci klubů KFS ,OFS (mládež) z rezervy KFS na materiální vybavení a podporu
turnajů mládeže v celkové výši 500.000,- Kč
- VV schválil návrhy členů do pracovních skupin na HVH KFS , která se bude konat 28.2.2019.
Veškeré informace již byly zaslány delegátům HVH Ol KFS a pozvaným hostům. Jsou také
vyvěšeny na Úřední desce Ol KFS. Za předsedajícího HVH navrhuje VV Ol KFS pana Milana
Ráce.
- Předsedové jednotlivých OFS zhodnotili průběh Valných hromad na jejich okresech.

-

JUDr. Jan Pauly generální sekretář FAČR seznámil VV Ol KFS se svým návrhem spolupráce
z krajskými a okresními fotbalovými svazy ,kde vypíchnul zejména tyto body :
Pravidelné zprávy GS- FAČR budou zasílány elektronickou poštou po každém zasedání VV
FAČR
Plánuje se vytvoření pracovní skupiny pro lepší komunikaci z řešením požadavků z celého
hnutí .Tato skupina by měla čítat cca 5 lidí
Společná setkání předsedů OFS by měla probíhat jedenkrát za rok
Jsou naplánována výjezdní zasedání krajských sekretářů dvakrát do roka.Zasedání by se
konala jednou v Čechách a jednou na Moravě
Jednou ročně by GS – FAČR navštívil kraje
Chce pokračovat v oceňování jubilantů z řad OFS,KFS prostřednictvím FAČR
Vice se zapracuje na dotační lince, zejména s pomocí klubům při podávání dotací a jejich
vyúčtováním
LFA zaslala na FAČR sedm miliónů korun na podporu regionálního fotbalu.Tato částka bude
rozdělena na KFS,OFS podle členské základny.
Předpoklad zaslání dotačních prostředků z MŠMT na KFS,OFS je naplánován do konce
května.

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
•
•

Bylo zasláno vyúčtování dotačních prostředků poskytnutých FAČR
Byla zaslána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na víceletou
podporu v oblasti sportu zaměřená na zajištění ucelené struktury mládeže u klubů
působících v Olomouckém krajském fotbalovém svazu

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý dne 5. 3. 2019 od 15.30
v zasedací místnosti FK Nové Sady.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

