Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 1/2020
z jednání VVO KFS, konaného v Olomouci dne 14. 1. 2020
Přítomni : Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát, Mgr. Páral, Ing. Rác
Omluveni : Bc. Kubíček, RNDr. Elfmark
Sekretariát : Peřina
Místo : sekretariát OKFS Olomouci
Hosté : GTM KFS - Staroba Lukáš
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 12/2019
Hospodaření OKFS za 12 měsíc a od počátku roku 2019
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

V úvodu jednání předseda VV popřál všem členům hodně zdraví a štěstí v novém roce.
K bodu 1:
-

jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 12/2019, úkoly byly
splněny

K bodu 2:
-

Mgr. Ondroušek seznámil VV se stavem hospodaření OKFS za měsíc prosinec 2019 a rok
2019. Kompletní výsledky byly zaslány všem členům VV v elektronické podobě
O-KFS hospodařil v r.2019 s přebytkem,kterým se bude VV zaobírat na příštím
zasedání,zejména jeho účelným využitím
Inventarizace majetku KFS je naplánována do konce ledna
na příštím zasedání VV bude dořešeno pojmenování soutěží v SR 2019-2020 a tím
spojené závazky sponzorů soutěží
Mgr. Ondroušek požádal všechny garanty odborných komisí o zpracování návrhů
rozpočtu pro rok 2020 a jeho zaslání na sekretariát v co nejkratším termínu

K bodu 3:

-

VV vzal na vědomí:
informaci sekretáře o vyúčtování dotací za rok 2019 na FAČR
O-KFS nevyužije možnosti objednání vstupenek na utkání České fotbalové reprezentace
při závěrečném turnaji EURA - 2020. Zájemci o tyto vstupenky si je již objednali
prostřednictvím OFS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

informaci o průběhu školení a doškolení trenérů, které přednesl GTM – Lukáš Staroba
Současně byla projednávána i výše poplatků za školení a doškolení trenérů s tím, že VV
ponechává stávající částku za školení a doškolení trenérů,tak jak tomu bylo v letošním
roce i pro rok 2020
vyhlášení kurzů a jejích obsazenost zůstává v kompetenci TMK ve spolupráci s GTM
informaci o schůzce GTM KFS,OFS ,kterou svolává FAČR na 28.1.2020 .
požadavek GTM směrem k jednotlivým OFS, aby zvážili jmenování okresních GTM v
komisích mládeže OFS do pozice předsedů z důvodů přenosů informací FAČR na komise
mládeže OFS
nahlášení nominovaných na cenu Dr. Jíry za r.2019 z okresů OL,PŘ, Jeseník s tím,že
nejpozději v únoru návrhy schválí uvedené OFS na svých VV a vyplněný formulář zašlou
na sekretariát KFS, který je zašle nejpozději do 14.2.2020 na FAČR
VV schválil:
prodloužení spolupráce s panem Heloňou při pořizování video záznamů a jejich
vyhodnocování z utkání KP na rok 2020 v měsících březen – červen,srpen-listopad
2020, včetně odměňování a pověřil sekretáře vyhotovením DPP
Dohodu o provedení práce na rok 2020 s paní Starobovou na praní sportovní výstroje
mládežnických výběrů KFS. Sekretář zajistí vyhotovení DPP
Smlouvu o vedení účetnictví s účetní paní Mgr. Hanou Brychtovou IČ.61618811, bytem
Havlíčkova 631/16, 784 01 Litovel k vedení účetnictví KFS. Tato smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou, s účinností ode dne podepsání smlouvy. Lze ji ukončit vzájemnou
dohodou, nebo výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
finanční příspěvek ve výši 50 tis. z prostředků KFS na podporu mládežnické kopané
všem OFS v působnosti Olomouckého kraje pro r. 2020. Zhotovením smluv byl pověřen
sekretář KFS do konce ledna
uzavření servisní smlouvy na PC s firmou PH Computers zastoupenou panem Hogelem
Pavlem IČ.08812632 , bytem Thomayerova 11 , 779 00 Olomouc s měsíčním paušálem
600,-.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností ode dne podepsání
smlouvy. Lze ji ukončit vzájemnou dohodou, nebo výpovědí s dvouměsíční výpovědní
lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné
výpovědi
instalaci Windows 10 , nové office do PC , nákup externího discu, myš,klávesnici
úhradu cestovného pro sekretáře Peřinu při účasti na semináři Pravidlové komise
v Letohradě okres Ústí nad Orlicí
odvolání členů DK – Bc. Koláčka Josefa a Miroslava Navrátila ke dni 14. 1. 2020. Za OFS
Olomouc byl současně schválen nový člen DK Ing. Peter Garláthy. OFS Přerov má
možnost nahradit pana Bc. Koláčka Josefa jiným členem. Pověřen nahlášením nového
člena DK byl za VV Mgr. Roman Páral, předseda OFS Přerov
realizační tým REGIONS CUPU pro r.2020 ve složení - manažer: Josef Ondroušek,trenér:
Karel Trnečka asistenti trenéra : Rostislav Söbek, Jiří Mika, masér: Jiří Vít, ved. týmu :
Martin Okleštěk.
Manažer výběru předloží VV na příští zasedání předpokládaný rozpočet spojený
s přípravou a reprezentací KFS na REGIONS CUPU. Současně VV vzal na vědomí širší
nominaci výběru hráčů a informaci o přípravných utkáních týmu REGIONS CUPU

K bodu 4: jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF).
SR NF schválila :
-

smlouvu s účetní paní Mgr. Hanou BrychtovouIČ.61618811, bytem Havlíčkova 631/16,
784 01 Litovel k vedení účetnictví SRNF KFS
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností ode dne podepsání smlouvy. Lze
ji ukončit vzájemnou dohodou, nebo výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která
počíná běžet od 1. dne měsíce, následujícího po doručení písemné výpovědi.

Příští jednání VV OKFS se uskuteční v pondělí dne 10. 2. 2020 od 15.30 na OKFS

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

