Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 4/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 9. 4. 2019
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek , Charvát, RNDr. Elfmark, Ing. Rác , Mgr. Páral,
Omluveni : Bc. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Hosté:
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 3/2019
2. Výsledky hospodaření OKFS za březen 2019 a další ekonomické informace
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 2/2019, úkoly byly
splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 3/2019. Vše bylo zasláno
v písemné podobě elektronicky všem členům VV .
- VV byl informován o rozhodnutí Rady Olomouckého kraje o částečném vyhovění podané
žádosti o prominutí povinnosti odvodu,uloženého za porušení rozpočtové kázně u
finančních prostředků na turnaj 3krajů poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje , a to
v celkové výši 36.000,-Kč . Neprominutou část uloženého odvodu ve výši 4.000,-Kč je
nutné uhradit do 15 dní na účet Olomouckého kraje.
- Podpora FAČR na činnost Ol-KFS v r.2019 bude činit 1.206 875,- Kč. Výše podpory byla
vypočtena podle počtu skutečně odehraných utkání v r.2018
- VV rozhodl o vložení části peněz ve výši 5.000,- Kč na účet Nadačního fondu Ol-KFS na
zajištění potřebného servisu a poplatků souvisejících s vedením účtu . V nynější době NF
Ol KFS disponuje na účtu částkou 189,- Kč.
K bodu 3
- VV byl seznámen s informací od firmy Clean4you s.r.o ohledně výroby bago branek.
Společnosti Clean4you s.r.o garantuje rozvoz bago branek v celkovém počtu 120 setů pro
kluby v působnosti Ol KFS hrající mládežnické soutěže do konce dubna. Původní
objednávka byla navýšena o dva sety pro kluby z OFS Přerov. Kluby si bago branky uhradí
v plné výši.
- VV schválil místo uskutečnění krajského finále veteránského fotbalu ,které proběhne
10.5.2019 od 16 00 hod. ve sportovním areálu oddílu Sokol Prosenice okres Přerov.
Termín nahlášení vítězů okresních kol stanovil do konce dubna .Následně budou na
přihlášené družstva zaslány propozice finále.
- VV schválil částku do 10.000,- Kč za pronájem sportovního areálu a organizační zajištění
krajského finále veteránského fotbalu.

-

-

MČR veteránského fotbalu proběhne letos , v pátek 7.6.2019 na hřišti SK Slaný.
VV ukládá sekretáři v součinnosti s účetním KFS vystavit faktury za spoluúčast na úhradu
části nákladů za dopravu a instalaci bago branek na kluby,kterým budou bago branky
dodány ve výši 2.000,-Kč.
VV schválil finanční odměnu ve výši 1 tis. Kč u příležitosti životního jubilea místopředsedy
DK Bc. Josefa Koláčka (60 let)

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v pátek 10.5.2019 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti sportovního areálu Prosenice.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

