Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 8/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 6.8. 2019
Přítomni:Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,Bc. Kubíček,Ing. Rác,Mgr. Páral,RNDr. Elfmark
Omluveni:
Sekretariát: Peřina
Hosté:Mrnka Josef,Ing. Vysloužil Petr
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 7/2019
Hospodaření OKFS za 6/2019 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 7/2019byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek komentoval písemně předložené tabulky o stavu hospodaření za
6/2019 a od počátku roku. Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i
elektronicky. Informace za měsíc červenec bude přeposlána všem členům VV po
zpracování p. Richterem v co nejkratším termínu.
- Mgr. Ondroušek bude jednat s případnými sponzory o sponzorování mládežnických
soutěží,které ještě nemáme sponzorsky zajištěné.
K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
- hodnotící zprávu KR a D za uplynulý SR 2018-2019 přednesenou předsedou KR
Ing. Petrem Vysloužilem,který zejména upozornil na stagnující stav práce KR na
jednotlivých okresech,které se v malé míře věnují náboru nových rozhodčích.
- nominační listiny delegátů a rozhodčích OKFS pro podzimní část SR 2019/20. Aktuální
stav je 18 delegátů a 77 rozhodčích. Každý člen VV dostal k dispozici jmenný seznam
obou nominačních listin.
- stručné hodnocení průběhu Losovacího aktivu OKFS provedené předsedou VV. Bylo
konstatováno, že díky kvalitní přípravě podkladů ze strany STK a sekretariátu měl LA
pracovní konstruktivní průběh bez větších problémů. Předseda VV poděkoval za
přípravu Ing. Kalinovi, Mgr. Ondrouškovi za prezentaci, sekretáři Peřinovi a Ing. Rácovi
za vedení LA.
- Informaci jednotlivých garantů, kteří se vyjádřili k aktuálnímu stavu ve složení
odborných komisí OKFS před zahájením nového SR – STK činnost pravidelná, bez
problémů, rezignace Josefa Zavadila ze zdravotních důvodů – případnou změnu ve

složení předloží garant do VV, DK zde rovněž bez větších problémů, činnost pravidelná.
U Komise mládeže došlo k novému složení komise se zapojením GTM OFS,stávající
členové budou na pravidelná zasedání komise zváni jako hosté.Komise rozhodčích a
delegátů pracuje dobře.Předseda komise avizoval jednu změnu v jejím složení,kdy
z rodinných důvodů ukončil činnost v komisi její místopředseda p. Antoníček
Petr.Komise nemá potřebu doplnění členů. Na pozici místopředsedy si KRaD zvolila ze
svého středu p. Vladislava Bočka,který zároveň bude mít na starosti práci delegátů.
Hospodářská komise se schází dle potřeby a plní svou funkci.

-

VV schválil:
Rozpis soutěží pro nový SR, kdy ve fázi přípravy mohl každý z členů VV vznést
připomínky. Každý z členů VV obdržel na zasedání výtisk tohoto dokumentu.

-

Udělení Plakety za nejhezčí gól jara pro hráče Lutína Tomáše Losa. Sekretář OKFS zajistí
předání plakety při nejbližším soutěžním utkání v Lutíně

-

Žádost OFS Prostějov o prodloužení termínu pro vyúčtování příspěvku na činnost
mládeže do konce září 2019.

-

navýšení paušální částky za obsazování rozhodčích p. Stanislavu Kalábovi ml. v celkové
výši za SR 2019-2020 na 17.500,- Kč.

-

navýšení paušální částky za obsazování delegátu p. Vladislavu Bočkovi v celkové výši za
SR 2019-2020 na 8.000,- Kč.

-

žádost Sportovního klubu FK Medlov na přidělení dotace pro
turnaj přípravek
U11,který se koná 24.8.2019.Počet účastníků 10 - 4.ročník- schválil příspěvek ve výši
4.000,- Kč a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.

-

žádost FK Šumperk na přidělení dotace pro mezinárodní turnaj přípravek MTP 2019 U
10 a mladší,který se koná 29.9.2019. Počet účastníků 20 - 7.ročník - schválil příspěvek
ve výši 5.000,- Kč a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.

-

žádost TJ Sokol Čechovice na přidělení dotace pro mezinárodní turnaj přípravek
“O pohár primátora statutárního města Prostějov“ U 10 a mladší,který se koná
31.8.2019.Počet účastníků 12 - 11.ročník - schválil příspěvek ve výši 4.000,- Kč a
pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
SRNF projednala a schválila:
-

Na základě předložených žádostí zařazení klubů do Krajských sportovních středisek
mládeže pro SR 2019-20 :
Dub nad Moravou, Kozlovice,Šternberk,Čechovice,Mohelnice,Nové Sady,Tovačov,
Černovír,Zábřeh ,Želatovice,Olšany
Uničov,Hranice - v případě neschválení motivačního příspěvku od KM FAČR na
krajská SpSM na r.2019,
Slavonín musí doplnit žádost. V případě doplnění bude zařazen na příštím zasedání,
Sokol Konice nestihl podat žádost v daném termínu.Termín se prodlužuje do příštího
zasedání SRNF,které se uskuteční 10.9.2019,
Nezamyslice z důvodu nesplnění podmínek žádost podávat nebudou.

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 10.9. 2019 od 15.00
v Olomouci.
Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

