Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc
Zápis č. 6/2020
z jednání VV OKFS, konaného v Olomouci dne 4. 8. 2020
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek , Charvát, RNDr. Elfmark, , Mgr. Páral, Ing. Rác
Omluveni : Bc. Kubíček
Sekretariát : Omluven z důvodu čerpání řádné dovolené
Hosté:
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 5/2020
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. 5/2020, úkoly byly
splněny
- trvá úkol s dořešením plnění závazků sponzorů při pojmenování soutěží v SR 2019-2020.
Nejzazší termín vyřešení závazků sponzorů byl stanoven do konce roku 2020 .
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 7/2020. Hospodaření bude
zasláno elektronicky všem členům VV do 17. 8. 2020 z důvodu čerpání dovolené účetní
KFS
- Předseda HK Mgr. Josef Ondroušek informoval členy VV o uhrazení faktur za nákup míčů
od firmy LION sport v celkové výši – 480.000,- , speciální tréninkové branky od firmy
Clean4you v celkové výši – 240.000,-Kč pro kluby, které upřednostnily tuto variantu
materiální podpory z přebytku financí za uplynulé účetní období. Kluby postupně zboží
odebírají
- Byla uhrazena faktura v celkové výši 523.107,- Kč za nákup celoročního značkového
travního hnojiva od společnosti Forestina pro jednotlivé kluby, které využily této
materiální podpory z přebytku financí za uplynulé účetní období. Hnojivo bylo centrálně
rozvezeno do klubů, dle přiloženého seznamu.
- K bodu 3
- VV vzal na vědomí pozvánku na setkání předsedů KFS,OFS s představiteli FAČR, které se
uskuteční 3. 9. 2020 od 17.00 hod. v NH hotelu Olomouc.
- VV vzal na vědomí informace FAČR COVID z videokonference, která proběhla 30. 7. 2020
Sekretář zašle materiály na kluby (prohlášení o bezinfekčnosti a doplnění SŘ FAČR příloha
č.6 ) po schválení předložených materiálů VV FAČR před zahájením soutěží KFS.
- VV vzal na vědomí změny PF platné od 1. 8. 2020. Sekretář rozešle změny klubům nejpozději
do 5. 8. 2020.
- VV schválil:
- příspěvek ve výši 5.tis Kč oddílu Ćechovice na turnaj mládeže
- příspěvek všem nově postupujícím klubům do 1.B. tříd na zajištění materiálně technického
vybavení spojeného s natáčením videozáznamu z domácích utkání ve výši 10.000,-Kč,

-

-

pokud už příspěvek nečerpaly v předešlých letech. Vyhotovením smluv s kluby pověřuje
VV sekretáře KFS.
Informace z komisí
KR – VV vzal na vědomí předloženou nominační listinu rozhodčích pro podzimní část SR
2020-21
Termín náhradní fyzických prověrek rozhodčích , kteří se nezúčastnili řádných fyzických
prověrek před SR 2020-21 . Fyzické prověrky proběhnou 1. 9. 2020. Jejich řádné splnění je
podmínkou pro zařazení R na nominační listinu.
STK – byly rozlosovány soutěže KFS perrollam 15. 7. 2020 pro SR 2020-21. Zahájení SR
bylo zveřejněno na úřední desce na webových stránkách KFS.
VV KFS bylo předloženo ke schválení doporučující nařízení STK KFS k utkáním řízených OlKFS COVID 19
VV schválil doporučující nařízení STK ohledně chování klubů při utkáních Ol-KFS .
KM – předložila žádosti klubů pro zařazení do SpSM kraje pro SR 2020-21
VV předal žádosti k posouzení SRNF ,která rozhodne o dalším postupu.
Adventní večer VV vzal na vědomí průběžnou informaci předsedy o přípravě Adventního
večera 2020, který se uskuteční v BEA centru v pátek dne 27. 11. 2020 od 19 hodin. Jako
obvykle každý okres cca 50 vstupenek, pro ocenění 5 z každého okresu. Pro přípravu
kalendáře na rok 2021 má možnost každý okres dodat aktuální fotografie. Posílat co
nejdříve, nejpozději do konce září sekretáři OKFS. Současně okresy dodají počty kalendářů
které budou chtít. Kontrola příští VV.

SRNF projednala :
-

předložené žádosti klubů Dub nad Moravou, Zábřeh, Šternberk, Čechovice, Slavonín,
Uničov, Hranice, Černovír od KM KFS pro zařazení do SpSM kraje pro SR 2020-21
- kompletní seznam žádostí bude projednán na příštím zasedání 3. 9. 2020, kdy se
předpokládá podání zbylých žádostí od klubů, které splňují podmínky pro zařazení do
SpSM kraje.
Schválila :
- Pravidla žádostí o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na „Krajská SpSM“v
Olomouckém kraji pro SR 2020/2021
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2019 od 14.30 před
setkáním předsedů KFS,OFS s představiteli FAČR v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

