Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 2/2020
z jednání VVO KFS, konaného v Olomouci dne 10. 2. 2020
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát, RNDr. Elfmark , Mgr. Páral, Ing. Rác
Omluveni : Bc. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Místo : sekretariát OKFS Olomouci
Hosté : Mrnka
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 1/2020
Hospodaření OKFS za 1 měsíc roku 2020
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
-

jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 1/2020, úkoly byly
splněny

K bodu 2:
-

-

Mgr. Ondroušek seznámil VV se stavem hospodaření OKFS za měsíc leden 2020.
Kompletní výsledky byly zaslány všem členům VV v elektronické podobě.
VV vznesl dotaz na možnost podrobnějšího rozčlenění hospodaření KFS na střediska
včetně příjmů a výdajů po měsících .Vše zajistí hospodářská komise v nejbližších dnech
ve spolupráci s účetní KFS.
VV vzal na vědomí zprávu z inventarizace majetku Ol KFS provedenou dne 17.1.2020
na příštím zasedání VV bude dořešeno pojmenování soutěží v SR 2019-2020 a tím
spojené závazky sponzorů soutěží
VV vzal na vědomí dar od p. Hrdloviče ve výši 10.000,- na podporu mládeže KFS
Mgr. Ondroušek požádal všechny garanty odborných komisí o zpracování návrhů
rozpočtu pro rok 2020 a jeho zaslání na sekretariát do konce února

K bodu 3:

-

VV vzal na vědomí:
informaci o schválení listiny instruktorů rozhodčích a fitness koučů FAČR v působnosti
Olomouckého kraje výkonným výborem FAČR
informaci a dotazy ohledně digitalizace FAČR – vložení e-mil adres všech členů FAČR
prostřednictvím IS. systému k ještě lepší a rychlejší komunikaci elektronickou formou s
všemi členy napřímo .

-

-

-

-

informaci o souhrnu změn pravidel pro podporu talentované mládeže FAČR pro r.2020
pracovní jednání předsedů KFS, OFS ,sekretářů které proběhne v Nymburku 20.2.2020
Hlavním bodem jednání je strategický plán FAČR, KFS , OFS na období 2020-2024
Mgr. Stanislav Kaláb informoval VV o termínu návštěvy generálního sekretáře FAČR ,
která je naplánována na 9.3.2020.
informaci o průběhu školení a doškolení trenérů, které přednesl Mgr. Páral
informaci o pracovním jednání GTM KFS,OFS ,které proběhlo 28.1.2020 v Olomouci za
přítomnosti zástupce FAČR p. Blažeje
informaci o reprezentaci výběru žáků U14 na turnaji o ,,Pohár předsedy ŘK FAČR pro
Moravu“, kde se výběr umístil na pěkném 2.místě.
Mgr. Roman Páral seznámil VV s plánem akcí KM na první pololetí r.2020.Podrobný
rozpis akcí bude zaslán všem členům VV elektronickou poštou do 15.1.2020
VV schválil:
změnu v realizačním týmu REGIONS CUPU pro r.2020 na pozici manažera : Novým
manažerem výběru je Mrnka Josef
rozpočet REGIONS CUPU spojený s přípravou a reprezentací KFS při utkání Moravské
části s výběrem JMKFS ,které se uskuteční 22.4.2020 v Rosicích u Brna. Celková částka by
neměla přesáhnout 65.000,ceny Dr. Jíry 2020 – Na návrh OFS VV schválil nominaci na toto ocenění v letošním roce
z okresu Přerov p. Petr Vojáček, z okresu Olomouc p. Jiří Hřivna, z okresu Jeseník
p. Vítězslav Juřík
příspěvek NF KFS ve výši 10.000,- na zajištění SW a účetních služeb pro r.2020
konaní Adventního večera KFS, které je naplánováno na 27.11.2020 v prostorách
BEAcentra Olomouc .

K bodu 4: jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF).
Vzala na vědomí :
- zaslané vyúčtování dotace 600.000,-Kč na Olomoucký kraj na podporu SpSM v roce 2019
- zaslanou částku 600.000,- Kč ze strany Olomouckého kraje na podporu SpSM pro rok 2020
- uhrazení UCE- na účetní období 2020 společně s SW službou – 1900,-Kč
- informaci Mgr. Josefa Ondrouška o personální změně ve správní radě Nadačního fondu
Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje.

Příští jednání VV OKFS se uskuteční v pondělí dne 9.3. 2020 , čas a místo jednání bude
upřesněno .

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

