Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 10/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 1.10. 2019
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,Ing. Rác,, RNDr. Elfmark,Bc. Kubíček
Omluveni :Mgr. Páral
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 9/2019
Hospodaření OKFS za 9/2019 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 9/2019,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek nemohl na jednání z důvodu krátkosti termínu (výpisy z banky atd.) konání
VV předložit písemně vyhotovené tabulky o stavu hospodaření za 9/2019 a od ppočátku
roku.Přehled hospodaření bude po účetním zpracovánízaslán všem členům VV elektronicky
v co nejkratším termínu.
- VV vzal na vědomí zaslanéfaktury
FAČRza právní služby advokátní kanceláří
JANSTA,KOSTKA spol. s.r.o k podanéžalobě p.Markem Baďurou na neúčinnost rozhodnutí
orgánu Ol KFS. Uhrazení faktur bude řešeno s LPO FAČR v co nejkratším termínu
v návaznosti na podepsanou smlouvu ze dne 28.5.2018.
- VV vzal na vědomí informaci o úhradě vystavených faktur klubům za bago branky.Veškeré
faktury byly k 30.9.2019 uhrazeny.
K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
- informaci ohledně nedodaného vyúčtování poskytnuté dotace oddílem FC Želatovice na
pořádání mezinárodního turnaje mladších žáků.Dotace měla být vyúčtována do 30.8.2019
- V souvislosti s výrobou kalendáře OKFS na rok 2020 byli předsedové OFS požádáni, aby se
věnovali výběru vhodných fotografií z fotbalového života svých regionů. Tyto fotografie je
možné zasílat sekretáři OKFS elektronicky průběžně tak, aby výběr mohl být proveden
nejpozději do konce října 2019. Současně předsedové upřesní počet kalendářů za svůj
okres a počet nahlásí sekretáři p. Peřinovi nejpozději do konce října.
- Informaci jednotlivých garantů komisí KFS,kteří se vyjádřili k aktuálnímu průběhu SR:
-

STK činnost pravidelná, bez problémů.

-

DK zde rovněž bez větších problémů, činnost pravidelná.

-

Komise mládeže plní úkoly ,které má v plánu činnosti pro uplynulé období,zejména ukázky
tréninků ve spolupráci s GTM okresů a zajištění akce výběrů KFS ve spojitosti s MKS krajů.

-

Komise rozhodčích plánuje mimořádný miniseminář 16.10.2019 z důvodu většího
množství administrativních chyb v ZoU, v popisu mimořádných událostí
v utkáních.Semináře využije KR ke kontrolním fyzickým prověrkám rozhodčích krajského
přeboru.

-

TMK – byly zveřejněny termíny školení a doškolení licenci C a B.Předseda TMK předloží na
příští zasedání VV přehled trenérů s uvedenou platností licencí ,zda odpovídá uváděným
údajům u klubů v přihláškách do soutěží KFS.

-

VV projednal žádost Sportovního klubu Lipová ,z.s. o prominutí kompenzačního poplatku za
chybějící mládežnické družstvo pro příslušnou soutěž v Olomouckém krajském fotbalovém
svaz. V případě nevyhovění žádá Sportovní klub Lipová ,z.s. o povolení splátkového
kalendáře. VV po zvážení všech okolností Sportovnímu klubu Lipová,z.s. ani v jednom bodě
nevyhovuje. Vyjádření VV zašle sekretář KFS Sportovnímu klubu Lipová,z.s. nejpozději do
8.10.2019

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

-

nedostatky při provádění kontroly příslušnou komisi ORK krajského fotbalového svazu k
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 .Jedná se o drobné nedostatky ,které nemají podstatný vliv na celkové
vyúčtování poskytnutých prostředků.Termín dokončení kontroly je 7.10.2019.
ORK krajského fotbalového svazu zašle FAČR do 10.10.2019 zprávu o provedené kontrole
využití finančních prostředků poskytnutých z loterijních prostředků.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý5.11. 2019 od 15.00
v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

