Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 11/2019
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 5.11. 2019
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek,Ing. Rác,Mgr. Páral, RNDr. Elfmark,Charvát ,Bc. Kubíček
Omluveni :
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 10/2019
Hospodaření OKFS za 10/2019 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
-

Bylo konstatováno, že úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 10/2019 byly splněny

K bodu 2:
-

Mgr. Ondroušek komentoval ústně stav hospodaření za 10/2019 a od počátku roku.
Přehled hospodaření bude všem členům VV přeposlán i elektronicky po vypracování
podkladů od účetního p. Richtera,který je nyní hospitalizován v nemocnici.

-

Mgr. Ondroušek seznámil VV s informací o programu dotací Olomouckého kraje na
podporu celoroční činnosti klubům v Olomouckém kraji pro r. 2019.Dotace je zaměřena
zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava,
cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního
materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb
souvisejících se sportovní činností členů klubu. Uzávěrka žádostí je do 8.11.2019

-

Dotační titul Můj klub pro rok 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje
Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit
dětí a mládeže do 23 let.Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných
a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.Žádosti se podávají
prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Termín pro podání žádostí je
stanoven na 18. listopadu 2019.

K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
-

informaci předsedy VV KFS o aktivitách FAČR

-

proběhla porada předsedů KFS/OFS v Praze v měsíci říjnu,kde se zejména hovořilo o
strategickém plánu FAČR na období 2020-2024.

-

Informaci jednotlivých garantů komisí KFS,kteří se vyjádřili k aktuálnímu průběhu SR:

-

STK - množí se podané protesty klubů,které jsou směřovány na výkony rozhodčích v daných
utkáních.Protesty jsou neoprávněné a STK protesty zamítá.
byl vznesen požadavek na nový modul poháru FAČR v rámci okresů,kde by se okresních kol
účastnily výhradně kluby zařazeny v okresních soutěžích.Vše mají za úkol projednat
předsedové OFS v rámci zasedání okresních komisí STK a ve spolupráci s STK Ol KFS
navrhnout novou termínovou listinu pro SR 2020-2021
DK činnost pravidelná, poznatkem z posledního období je, že komise není kompaktní.
Dochází k rozhodnutím, které část veřejností vnímá,jako nesprávná.Případné řešení ve
složení komise bude předloženo na příštích zasedáních VV
Komise mládeže plní úkoly,které má v plánu činnosti pro dané období,zejména zajištění
akcí výběrů OFS u 11, U 12 a MKS krajů.
GTM kraje vznesl požadavek na předsedy OFS,zda by nestálo za úvahu jmenovat GTM
okresů předsedy okresních komisí mládeže.Požadavek podložil materiály KM FAČR,které
jsou potřeba dostávat do nejnižšího hnutí mládežnických družstev a k tomu mají okresní
GTM potřebné možnosti.
TMK provedla kontrolu účasti trenérů na utkáních ve spolupráci s STK ,kde se zaměřila
zejména na trenéry mládeže u klubů,které žádaly o zařazení do SpSM kraje.Jediný
nedostatek byl zaznamenán u klubu FK Kozlovice,kde se na utkáních neobjevují nahlášení
trenéři v přihlášce do soutěží pro SR 2019-2020.Klub je povinen nahlásit změny trenérů
v co nejkratším termínu.
V měsíci listopadu budou zahájeny kursy trenérů Grassrootts licence C a Licence UEFA B
Komise rozhodčích se zabývala protesty klubů,které jim byly předány STK KFS a všechny
předané protesty vyhodnotila jako bezdůvodné.
Zaobírala se podnětem zaslaným KR ohledně výkonu rozhodčího v utkání Jeseník –
Kralice,kde za chyby v daném utkání omezila rozhodčímu delegace a finanční postih.
KR vyslovila nespokojenost s rozhodnutím DK ohledně podmíněného upuštění výkonu
zbytku trestu hráče TJ Sokol Opatovice pana Klvaňi. Nemyslí si, že rozhodnutí je výchovné.
KR řešila nestandardní chování rozhodčího p.Dorušáka Jiřího v průběhu podzimní části SR
2019-20 a po semináři rozhodčích,který proběhl 16.10.2019 ve Vésce omezila delegace
rozhodčímu na utkání mužů. Člen VV p.Charvát vznesl dotaz,zda je rentabilní částka za
pronájem prostor spojený z konáním semináře .
Byly vzneseny připomínky k obsazování rozhodčích,kdy v některých utkáních byl delegován
rozhodčí na klub v kterém v minulosti působil a nebo v klubu působí jeho nejbližší rodinní
příslušníci.Je potřeba se více na tento nedostatek zaměřit,aby v jarní části SR 2019-2020 se
problém minimalizoval.

-

-

-

-

-

-

-

-

VV schválil:
žádost FK Troubky na přidělení dotace pro turnaj přípravek ,který se koná 30.111.12.2019.Počet účastníků 16 - 21.ročník - schválil příspěvek ve výši 5.000,- Kč a pověřil
vyhotovením smlouvy sekretáře KFS.
výrobu kalendáře OKFS na rok 2020 v celkovém počtu 700 ks
dopravné FIR instruktor Peřina - cestovné Benešov 9.12.2019
dopravné IR instruktoři Caletka,Vysloužil společná cesta Benešov 9.-10.12.2019

-

-

-

příspěvek do 6 000,- Kč na úhradu pronájmu sportovní haly v souvislosti s organizací
tradičního turnaje rozhodčích pořádaný komisí rozhodčích OFS PV pod patronací OFS
Prostějov a ve spolupráci s Ol-KFS (Memoriál M. Bartoška) konaný v Kostelci na Hané dne
27. 12. 2019
odměny za zajištění soutěží v r. 2019 ve stejné výši, jako v minulém roce. Odměny budou
předány v hotovosti proti podpisu všem členům odborných komisí a VV na posledních
zasedáních jednotlivých komisi.
VV rozhodl :
že z důvodu kolize termínů v závěru roku se společné zasedání komisí KFS v letošním roce
konat nebude.

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

dokončení kontroly ORK FAČR k poskytnutým prostředkům z ČOV od r.2014-2018,řádné
vyúčtování. Jedná se o částku 3.600 000,- Vše bylo řádně překontrolováno a podklady byly
zaslány v termínu na FAČR.

SRNF schválila :
- Na základě předložených žádostí zařazených klubů do Krajských sportovních středisek
mládeže 2019 a splnění podmínek ,dle rozhodnutí SRNF bude celkem 15ti klubům
zařazených do SpSM kraje přerozdělena částka 600.000,- Kč .Na každý klub připadá
částka 40.000,-Kč
- Kluby jsou povinní předložit vyúčtování nejpozději do 20.11.2019.Po tomto termínu
nebude možné nárokovat částku 40.000,-Kč

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu, poslední v roce 2019, se dle dohody uskuteční
v čtvrtek 28.11. 2019 od 15.00 v Olomouci.
Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

