Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 3/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 11. 3. 2019
Přítomni : Mgr. Kaláb, , Charvát, , Mgr. Páral, Bc. Kubíček
Omluveni : Mgr. Ondroušek, RNDr. Elfmark, Ing. Rác
Sekretariát : Peřina
Hosté: Staroba Lukáš GTM KFS
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 2/2019
2. Výsledky hospodaření OKFS za únor 2019
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 2/2019, úkoly byly
splněny
K bodu 2:
- Výsledky hospodaření OKFS za měsíc únor 2019 byly zaslány. všem členům VV
v elektronické podobě z důvodu omluvy Mgr. Ondroušek z jednání VV. Po diskuzi vzal VV
informaci na vědomí.
K bodu 3
- Slavnostní předání cen Dr. Jíry 2019 se uskuteční v úterý 2.4. 2019 od 15 hodin
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze.
- VV vzal na vědomí nominační listiny rozhodčích a delegátů KFS pro jarní část SR 2018/19
- VV zhodnotil pozitivně přípravu a průběh HVH KFS , která proběhla dne 28.2.2019
- VV schválil místo uskutečnění krajského finále veteránského fotbalu ,které proběhne ve
sportovním areálu oddílu Sokol Prosenice okres Přerov. Termín zajistí Mgr. Roman Páral,
následně budou na přihlášené okresy zaslány propozice finále.
- GTM KFS Lukáš Staroba podal informace ze semináře GTM OFS ,který proběhl v Praze
v tiskovém středisku sídla FAČR , dále nastínil strukturu kurzů trenérských licencí
„C“,které spadají do kompetence GTM OFS a lektora FAČR. Kurzy Licence „B“ budou
probíhat ve stejném režimu,jako v předešlých letech .
- Změnil se postup placení kurzů trenérských licenci,kdy od 1.4.2019 bude vše probíhat
výhradně přes OFS a KFS. Poplatky za kurzy licencí jsou stanoveny následovně . Licence
„C“ – 800,-Kč, Grassroots licence „C“ – 1.500,-Kč,licence „B“ – 3.000,-Kč,doškolení licencí
„C“,“B“ – 400,-Kč
- Od jarní části SR 2018/19 bude změněna náplň práce TMK a komise mládeže. Změny jsou
odvislé od nového systému vzdělávání trenérů.
- VV schválil nákup bago branek od společnosti Clean4you s.r.o v celkovém počtu 118 setů
pro kluby v působnosti Ol KFS hrající mládežnické soutěže . Pro každý oddíl jeden set. OFS
Olomouc – 45 setů,OFS Přerov - 28 setů,OFS Prostějov 17 setů, OFS Šumperk – 17 setů ,

-

OFS Jeseník 11 setů. Seznam jednotlivých oddílů s místem dodání zašle na firmu
Clean4you s.r.o sekretář KFS do 15.3.2019
VV schválil nákup magnetické tabule s příslušenstvím pro potřeby GTM KFS v maximální
hodnotě do 2.000,-Kč.
VV schválil nákup barevné laserové tiskárny pro potřeby KFS v maximální hodnotě do
8.000,-Kč.
VV schválil termíny řádného zasedáním VV na 1.pololetí r.2019, která proběhnou
9.4.2019, 7.5.2019, 4.6.2019 .
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 9. 4 . 2019 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti sportovního areálu FK Nové sady

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

