Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 4/2020
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 4. 6. 2020
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek , Charvát, RNDr. Elfmark, Ing. Rác , Mgr. Páral, Bc. Kubíček
Omluveni :
Sekretariát : Peřina
Hosté:
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 3/2020
2. Výsledky hospodaření OKFS za rok 2020 a další ekonomické informace
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 3/2020, úkoly byly splněny
- trvá úkol s dořešením plnění závazků sponzorů při pojmenování soutěží v SR 2019-2020
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 4-5/2020. Vše bylo zasláno
v písemné podobě elektronicky všem členům VV .
- Dotace FAČR na činnost Ol-KFS v r. 2020 bude činit 927.784,- Kč.
- Dotace FAČR spojená s činnosti GTM OFS v r. 2020 bude činit 675.000,- . Z těchto financí
budou odměnění příslušní GTM OFS na základě podepsané smlouvy ve které bude
specifikována jejich náplň práce a počet hodin za každý měsíc.
- Předseda HK Mgr. Josef Ondroušek předložil VV návrh materiální podpory oddílům, které
hrají soutěže KFS z přebytku financí za uplynulé účetní období na údržbu fotbalových
trávníků. Mgr. Josef Ondroušek byl pověřen VV KFS jednáním s firmami , které by vše
zabezpečily.
- Mgr. Páral společně s p. Charvátem navrhovali přebytek financí za uplynulé účetní období
použít výhradně na materiální vybavení sportovního charakteru.
- VV rozhodne po předložení nabídek oslovených firem na co bude přebytek financí použit
na příštím zasedání 30.6.2020
K bodu 3
- VV vzal na vědomí zrušení VH FAČR, které se mělo uskutečnit 18. 6. 2020 v Olomouci
- VV vzal na vědomí rozhodnutí VV FAČR o ukončení SR 2019/2020 a souvisejících opatření,
kde výše kompenzačních poplatků podle § 33 se pro SR 2020/2021 snižuje na ½.
-

-

VV projednával konaní Adventního večera KFS, které je naplánováno na 27. 11. 2020
v prostorách BEA centra Olomouc. O konečném rozhodnutí se bude jednat na dalších
zasedáních VV.
VV projednal předložené změny v RS KFS. Finální verze RS KFS bude projednána a schválena
na příštím zasedání VV dne 30. 6. 2020

-

-

-

-

-

VV schválil termín konání losovacího aktivu, který se uskuteční 15. 7. 2020 . Forma
losovacího aktivu , zda proběhne perrollam , nebo za fyzické účasti klubů bude řešena na
zasedání VV 30. 6. 2020. Následně bude sekretář KFS informovat kluby jakým způsobem
losovací aktiv proběhne.
VV schválil uskutečnění krajského finále veteránského fotbalu, které proběhne 20. 6. 2020
od 10 00 hod. ve sportovním areálu FK Jeseník . Termín nahlášení vítězů okresních kol byl
stanoven do 8. 6. 2020. Následně budou přihlášeným družstvům zaslány propozice finále.
VV schválil částku do 12.000,- Kč za pronájem sportovního areálu a organizační zajištění
krajského finále veteránského fotbalu.
MČR veteránského fotbalu proběhne letos v pátek 11. 9. 2020 ve sportovním areálu FK
Nové Sady.
VV schválil rozpočet REGIONS CUPU spojený s přípravou a reprezentací KFS před
republikovým finále s výběrem ČECH, které se uskuteční 27. 6. 2020 Ve Svitavách.
VV schválil snížení vkladu klubů do soutěží O-KFS na polovinu. Rozhodnutí platí pouze pro
sezonu 2020/21 (bylo zohledněno nedohráni SR 2019/2020).
VV schválil snížení soutěžního poplatku rozhodčím, kteří budou zařazení na nominační
listinu O-KFS pro SR 2020/2021 na polovinu z důvodu nedohraného SR 2019/2020.
VV schválil prodloužení doby použití v dotační smlouvě pro OFS do 30.11.2020, vyúčtování
musí být zasáno do 15.12.2020.
VV schválil změnu systému Krajského poháru FAČR. Základní kola se odehrají na OFS jenom
s kluby působících na úrovni okresu. Vítěz okresního kola postoupí do předkola krajského
poháru k družstvům hrajících krajské soutěže. Předpoklad zatraktivnění soutěže a nárůstu
družstev OFS .
Informace z komisí
DK – amnestie trestů centrálně vydaná FAČR, doplněn čl. DK 119a .DK zveřejnila seznam
hráčů, kterých se amnestie týkala. na úřední desce KFS.
STK – předpokládané zahájení SR 2020-2021 – 8.- 9. 8. 2020,mládež 29-30. 8. 2020.
Termínová listina bude zveřejněna po zaslání termínové listiny ŘKM, cca do půlky června
Přihlášky do soutěží KFS členské kluby zašlou na sekretariát nejpozději do 24. 6. 2020.
Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat nejpozději čtyři
dny před konáním losovacího aktivu.
KM – předpokládané soutěže mládeže v novém SR budou jako v minulém SR .Je snaha
rozjet soutěž ml. dorostu a ml. přípravek za předpokladu přihlášení minimálně šesti
družstev.
V Šumperku 13-14 .6. 2020 proběhne finále Ondrášovka CUP. Finále se účastní zástupci VV
KFS Mgr. Josef Ondroušek, Bohuslav Charvát
TMK - připravují se změny ve školení trenérů UEFA B , Grassroots C licence a licence C
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 30.6.2019 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti O KFS .

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

