Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 12
z jednání VV O KFS, konaného v Olomouci dne 28. 11. 2019
Přítomni : Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark,
Omluveni : Mgr.Páral, Ing. Rác ,Mgr. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Hosté : Zdeněk Zlámal – I.místopředseda FAČR za Moravu, Josef Mrnka člen SRNF
Místo : Olomouc, restaurace u Klásků
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 11
Hospodaření OKFS za 11 měsíc a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu č. 11, úkoly z minulého zasedání byly splněny
K bodu 2:
- při hodnocení práce Hospodářské komise konstatoval místopředseda VV OKFS Mgr.
Ondroušek, že hospodaření OKFS probíhá ve schváleném režimu.
- v nejbližších dnech budou pokračovat jednání s cílem vyřešit novou účetní/účetního KFS
tak, aby bylo zajištěno dokončení hospodaření za r.2019
K bodu 3:
- předseda VV OKFS Mgr. Kaláb přivítal přítomné,poděkoval všem účastníkům zasedání
VV za odvedenou práci v roce 2019 a popřál do roku 2020 zdraví a štěstí.
- následně seznámil s hodnocením výsledků práce OKFS v r.2019. V hodnocení byly
zmíněny zejména tyto hlavní úkoly:
- činnost hospodářské komise OKFS jako významného prostředku kontroly hospodaření
- činnost Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže v Olomouckém kraji
- po vystoupení předsedy VV provedli stručné hodnocení činnosti i přítomní garanti
odborných komisí. Z hodnocení nevyplynuly žádné zásadní negativní připomínky, které
by bylo nutné bezprostředně řešit.
- sekretář KFS informoval přítomné se závěry jednání pravidelné poradysekretářů ,kde se
zejména probíral strategický plán FAČR na období 2020-2024.
- strategický plán KFS na toto období byl zaslán na FAČR v termínu, který byl požadován
- v roce 2020 proběhne REGION CUP. Moravské kolo by mělo být odehráno do konce
dubna.Republikové kolo je naplánováno do konce května.Podrobné instrukce budou
zaslány prostřednictvím p. Mestka na patřičné KFS v nejbližších dnech. V této souvislosti
VV jmenoval do funkce hlavního trenéra Karla Trnečku
- VV bude řešit personální obsazení realizačního týmu REGIONS CUPU na dalších
zasedáních

-

konference předsedů KFS,OFS,sekretářů KFS je naplánována na konec února
v Nymburku
následovala neformální diskuse ,kde byly projednávány běžné úkoly a události ve
fotbalovém hnutí na všech úrovních
první místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal ve svém příspěvku poděkoval VV OKFS za
odvedenou práci pro fotbal. Stručně informoval o aktuálních událostech ve fotbale,
reprezentaci, svém pohledu na stav fotbalu na Moravě a popřál do nového roku všem
hodně zdraví a štěstí.

VV schválil :
-

po diskusi žádost FK Želatovice o úhradu pozdě zaslaného vyúčtování dotace na turnaj
ml.žáků ve výši 10.000,-. Dle sdělení Želátovic došlo ke zpoždění vyúčtování z důvodů
delší nepřítomnosti předsedy (pracovní důvody)

K bodu 4:
Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
SRNF vzala na vědomí :
-

informaci o zaslání vyúčtování dotace poskytnuté klubům zařazených do SpSM
kraje.Všech 15 klubů zaslalo vyúčtování v termínu.

-

Celkem bylo vyúčtováno 600.000,- Kč

Příští jednání VV OKFS a SRNF se uskuteční v úterý dne 14. 1. 2020 od 15.00 v Olomouci

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

