Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 5/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Prosenicích dne10. 5. 2019
Přítomni : Mgr. Kaláb , Mgr. Ondroušek, Charvát, Mgr. Páral,
Omluveni :Bc. Kubíček,RNDr. Elfmark, Ing. Rác
Sekretariát : Peřina
Hosté:
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 4/2019
2. Výsledky hospodaření OKFS za duben 2019 a další ekonomické informace
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 4/2019, úkoly byly
splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 4/2019. Vše bylo zasláno
v písemné podobě elektronicky všem členům VV
-

VV byl informován o podpisu smlouvy mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem na
podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje. Rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého
kraje o tříleté finanční podpoře ucelené struktury mládeže se týká klubů,které se účastní
mládežnických soutěží v Olomouckém kraji a jsou zařazeny do SpSM kraje. Finanční částka
bude zaslána na účet Nadačního fondu Ol-KFS

-

FAČR byl schválen příspěvek na podporu činnosti Ol-KFS v r.2019 ve výši 1.206 875 Kč

K bodu 3
- VV byl seznámen s informací od firmy Clean4you s.r.o ohledně rozvozu bago branek na
kluby podle okresů.Rozvoz probíhá podle schváleného harmonogramu
-

Dne 16.5.2019 proběhne v BEA centru Olomouc jednání se zástupci FAČR .Na jednání jsou
pozvání zástupci klubů Fortuna ligy,Fortuna národní ligy,MSFL,divizí,KFS a OFS Moravy.
Hlavním tématem jednání bude ŘVH FAČR

-

VV projednal žádost OFS Jeseník na přidělení dotace pro turnaj přípravek OFS
Jeseník,který se koná 23.6.2019 na stadionu FK Jeseník. Věková kategorie U 11 a mladší.
Počet účastníků 12.

Žádosti nebylo nevyhověno z důvodu nesplnění kritérii pro přidělování dotací na turnaje
mládeže v roce 2019.Tato kritéria jsou určena k rozdělování finančních příspěvků na
turnaje mládeže organizované pouze kluby
-

VV projednal žádost Tatranu Všechovice na přidělení dotace pro mezinárodní turnaj
mladších přípravek U 10 a mladší „O pohár Starosty obce Všechovice“,který se koná ve
Všechovicích. 22.6.2019 za účasti 12 týmů
VV schválil příspěvek ve výši 5.000,- a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.

-

VV schválil úhradu dopravy statutárním zástupcům KFS na ŘVH FAČR,která se koná
24.5.2019 v Nymburku .
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční ve středu 5.6.2019 od 15.00hod.
v zasedací místnosti sportovního areálu FK Nové Sady.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

