Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 9/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 10.9. 2019
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,Mgr. Páral,
Omluveni : , Ing. Rác , RNDr. Elfmark ,Bc. Kubíček
Hosté : Mrnka
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 8/2019
Hospodaření OKFS za 8/2019 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 8/2019,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek komentoval písemně předložené tabulky o stavu hospodaření za 8/2019 a
od počátku roku. Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i elektronicky.
Upozornil na hospodaření svazu, které je od počátku roku na samé hranici
předpokládaného rozpočtu. Je potřeba zvážit realizaci některých navržených projektů
- VV vzal na vědomí výši předpokládané finanční podpory FAČR na talentovanou mládež pro
r.2019 v rámci KFS .Jedná se o částku 160.000,- Kč
K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
- Návrh na doplnění člena STK z OFS Šumperk p.Grézla .
- Informaci jednotlivých garantů komisí KFS,kteří se vyjádřili k aktuálnímu průběhu začátku
nového SR
- STK činnost pravidelná, bez problémů. Po rezignaci Josefa Zavadila ze zdravotních důvodů
nemá STK potřebu doplnění nového člena do komise. V případě potřeby bude STK
k dispozici stávající sekretář KFS ,který je přítomen na každém zasedání STK
- DK zde rovněž bez větších problémů, činnost pravidelná.
- Komise mládeže se na svém zasedání shodla na uspořádání 2. Grassroots krajské
konference ,která proběhne 1.10.2019 od 16,00 hod. v BEA centru Olomouc. Pozvánky
budou zaslány na kluby prostřednictvím GTM OFS do konce září.
- Komise rozhodčích a delegátů pracuje,dle harmonogramu předloženého VV
- VV požaduje zveřejňování delegátů na krajská utkání v IS. systému FAČR nejpozději do
úterý v daném týdnu,kdy se má mistrovské utkání odehrát.

-

-

-

-

VV schválil:
Dárkový balíček pro p. Zavadila za dvouletou práci v STK do výše 1.500,- Kč
Změnu v Rozpisu soutěží pro SR 2019-20 ohledně zrušení pořádkové pokuty za pozdě
vloženou dohodu klubů v IS. systému FAČR uvedenou v čl.58.2. Podle SŘ FAČR příloha 2
§ 10 se nejedná o pořádkovou pokutu,ale o poplatek .
Řídící orgán soutěží stanovuje poplatek za schválení dohody klubů pro případ, kdy družstva
vloží tuto dohodu do elektronického informačního systému v lhůtě:
- méně jak 17 dní před původně stanoveným termínem utkání – 300,- Kč
- méně než 10 dní před původně stanoveným termínem utkání – 600,- Kč
Změna článku bude vložena do RS KFS pod článek 4 s účinností od 12.9.2019
žádost 1.HFK Olomouc na přidělení dotace pro turnaj mladších přípravek o„ Holický
pohár“,který se koná 7.12.2019 v hale Čajkaréna za účasti 12 týmů - schválil příspěvek ve
výši 3.000,- Kč a pověřil vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.
VV neschválil:
žádost TJ Sokol Nový Malín na příspěvek spojený s natáčením videa. Požadovaná částka
10.000,- byla vázána pro SR 2018-2019.V SR 2018-19 klub poskytnutou částku , dle smlouvy
č.36 řádně neproúčtoval. V letošním roce byl odsouhlasen příspěvek pro nově postupující
kluby do 1.B.tříd dospělých v rámci soutěží KFS.

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
Vzala na vědomí :
-

-

Pověření Revizní a kontrolní komise FAČR ve smyslu §40 odst.4 Procesního řádu místně
příslušnou komisi ORK krajského fotbalového svazu ke kontrole využívání účelové dotace
poskytnuté z loterijních prostředků poskytnutých Olomouckému krajskému fotbalovému
svazu,a to jak z hlediska věcného čerpání, tak i z hlediska vedení účetnictví .
Termín dokončení kontroly je 10.10.2019

SRNF projednala a schválila :
-

-

Na základě předložených žádostí zařazení klubů do Krajských sportovních středisek
mládeže 2019 :
Sokol Konice,FK Slavonín , SK Hranice, SK Uničov.
Celkový počet klubů zařazený do SpSM kraje je 15.
Mezi tyto kluby bude rozdělena částka 600.000,- Kč poskytnutá Olomouckým krajem.

SRNF neschválila :
-

žádost SK Loštice k přidělení dotace na ucelenou strukturu mládeže poskytnutou
Olomouckým krajem z důvodu nesplnění podmínek ucelené struktury mládeže v daném
klubu.Klub má vytvořenou smlouvu o společném družstvu v kategorii KP žáků s klubem FK
Mohelnice. Právním klubem je FK Mohelnice a tomu byla žádost o přidělení dotace
schválená.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 1.10. 2019 od 14.30 v BEA
centru Olomouc. Před Grassroots krajskou konferenci

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

