Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 6/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 5.6. 2019
Přítomni : Mgr.Kaláb ,Ing. Rác,Mgr. Páral, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark,Bc. Kubíček
Hosté: předseda KRaD – Ing.Petr Vysloužil,Josef Mrnka člen SR NF KFS
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 5/2019
2. Hospodaření OKFS za 5/2019 a od počátku roku
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 5/2019,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 5/2019. Vzhledem k nemoci
p.Richtera bylo dohodnuto, že informace bude v písemné podobě elektronicky zaslána
všem členům VV v co nejkratším termínu.
- VV byl informován o zaslání částky 600.000,- Kč od Olomouckého kraje na účet
Nadačního fondu Ol-KFS na podporu SpSm kraje v r.2019.
- FAČR zaslal na účet příspěvek na podporu činnosti Ol-KFS v r.2019 ve výši 1.206 875 Kč
K bodu 3:
- VV vzal na vědomí informace z komisí STK,DK .Jednalo se zejména o nařízená utkání
posledních dvou kol soutěží KFS.
- VV vzal na vědomí informaci o výsledcích fyzických prověrek rozhodčích konaných
v Olomouci a Šumperku. Informaci přednesl předseda KRaD Ing. Petr Vysloužil
- VV byl seznámen s návrhy rozhodčích pro soutěže ŘKM – divize – Pospíšil Pavel,Grečmal
Michal, meziskupina – Pospíšil Michal,Kološ Pavel.
- VV byl seznámen s informací od firmy Clean4you s.r.o ohledně rozvozu bago branek na
kluby podle okresů. Rozvoz probíhá podle schváleného harmonogramu.Chybí rozvést
OFS Šumperk
- VV odsouhlasil úhradu faktury za dopravu veteránských reprezentantů Olomouckého
kraje na republikovém finále 7.6.2019 ve Slaném do výše 16.000,-Kč .
- VV odsouhlasil účast členů VV na předávání pohárů,medailí a diplomů vítězům soutěží
KFS v SR 2018-2019

-

VV projednal žádost Sportovního klubu Šumvald na přidělení dotace pro turnaj
mladších přípravek U 10 a mladší ,který se koná 22.6.2019.Jedná se o 9.ročník . Za
účasti 10 týmů
VV schválil příspěvek ve výši 5.000,-a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.

-

VV projednal žádost TJ FK Ruda nad Moravou na přidělení dotace pro turnaj mladších
žáků .8.ročník „ Memoriál Vratislava Symerského“,který se koná 22.6.2019.Za účasti
10 týmů
VV schválil příspěvek ve výši 5.000,-a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.

-

VV projednal žádost FC Želatovice na přidělení dotace pro turnaj mladších žáků
27.ročník „ Memoriál Ladislava Němce a Viléma Zbořila“,který se koná
14-16.6.2019.Za účasti 16 týmů i s mezinárodní účastí.
VV schválil příspěvek ve výši 10.000,-a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.

-

VV projednal žádost 1.HFK Olomouc na přidělení dotace pro turnaj mladších
přípravek o„ Holický pohár“,který se koná 7.12.2019 v hale Čajkaréna
7.12.2019.Za účasti 12 týmů
VV žádost odložil a pověřil sekretáře KFS o zajištění doplnění žádosti o další potřebné
údaje,které nebyly vloženy v žádosti předložené VV KFS.
Příští jednání VV OKFS se uskuteční ve čtvrtek dne 27.6. 2019 od 15.00 v BEA centru
Olomouc .

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV OKFS a SR NF

