Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc
Zápis č. 7/2020
z jednání VV OKFS, konaného v Olomouci dne 3. 9. 2020
Přítomni : Mgr. Ondroušek , Charvát, RNDr. Elfmark, Ing. Rác
Omluveni : Mgr. Kaláb ,Bc. Kubíček, , Mgr. Páral
Sekretariát : Peřina Pavel
Hosté:
Jednání zahájil a řídil místopředseda VV Mgr. Ondroušek
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 6/2020
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. 6/2020, 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 8/2020. Hospodaření bude
zasláno elektronicky všem členům VV do 10. 9. 2020
- Předseda HK Mgr. Josef Ondroušek informoval členy VV o neodebrání sportovního zboží
od firmy LION sport kluby, které upřednostnily tuto variantu materiální podpory
z přebytku financí za uplynulé účetní období. Celkem se jedná o 10 klubů. Využití možnosti
odběru zboží je limitováno do 30. 9. 2020. Po tomto termínu ztrácí kluby možnost využití
této předjednané nabídky.
- 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 o MČR veteránského fotbalu, které proběhne v pátek 11. 9.
2020 ve sportovním areálu FK Nové Sady. Byl osloven OFS Šumperk, zda by nevytvořil tým
hráčů nad 40 let ,který by reprezentoval Ol-KFS za chybějící družstvo z Čech, které vlivem
COVID 19 se nemůže MČR zúčastnit. Celkem by se MČR zúčastnily tři týmy z Ol-KFS.
- VV vzal na vědomí informace o uskutečnění 22. řádné Valné hromady Fotbalové asociace
České republiky v Olomouci 15. září 2020 od 10:00 hod.
- VV schválil členy pracovních skupin VH – RNDr. Milana Elfmarka , Mgr. Josefa Ondrouška
- VV vzal na vědomí svolání VH Olomoucké krajské organizace ČUS , která proběhne
22.9.2020 od 15,30 . Zároveň schválit delegáta VH za Ol-KFS Mgr. Josefa Ondrouška
- VV vzal na vědomí informace o průběhu příprav Adventního večera KFS
- Termín konání: 27. 11. 2020, 18.00 hod. Místo konání: BEA centrum Olomouc
- Byla schválená objednávka na vystoupení Jožky Černého a cimbálové muziky
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Byla schválená objednávka na uměleckou agenturu Vladislava Kvapila (příprava
scénáře, moderování, nazvučení slavnostního adventního koncertu dle sjednané
specifikace)
VV vyzval OFS o zaslání 5 ocenění z každého okresu do konce října Pro přípravu
kalendáře na rok 2021 má možnost každý okres dodat aktuální fotografie. Fotografie je
potřeba zaslat co nejdříve, nejpozději do konce října sekretáři OKFS.
VV projednal žádost SK Lipová o prominutí kompenzačního poplatku za chybějící 1
mládežnické družstvo v soutěži. Dle platných ustanovení čl.16 RS KFS pro SR 2020-21 se
VV rozhodl žádosti nevyhovět
VV schválil:
Rozložení kompenzačního poplatku za chybějící 1 mládežnické družstvo v soutěži, dle
ustanovení čl.16 RS KFS pro SR 2020-21 SK Lipové na tři splátky po 5ti tisících ,které budou
načteny klubu na sběrný účet v měsíci záři, říjen, listopad.
Zprovoznění sociální sítě facebook Ol-KFS počínaje měsícem září do konce roku 2020
Správcem sítě byl určen p. Heloňa Stanislav, kterému byla schválena měsíční odměna ve
výši 2.000,- Kč za aktualizaci sítě. Zhotovením Smlouvy o DPP byl pověřen sekretář KFS
Informace z komisí
KR – VV vzal na vědomí doplnění nominační listiny o 5 rozhodčích z OFS Olomouc pro
podzimní část SR 2020-21
VV projevil nespokojenost s obsazováním rozhodčích, které bývá zveřejněné na IS FAČR
těsně před aktuálním víkendem. Obsazovací úseky OFS mají značné problémy vyhovět
požadavku k obsazení rozhodčích pro soutěže KFS. VV očekává do příštího zasedání VV
konstruktivní řešení vzniklého problému.
VV byl předložen plán krajské akademie rozhodčích pro SR 2020-21
STK – činnost pravidelná, bez problémů
DK – zde rovněž bez větších problémů, činnost pravidelná.
KM – předložila plán akcí do konce roku 2020
VV schválil změnu trenérů výběru mládeže U14 předloženou GTM KFS p. Starobou
VV schválil odměny realizačním týmům všech výběrů mládeže KFS na akce, kterých se
výběry účastní na den a osobu 500,- Kč.

SRNF projednala a schválila :
-

předložené žádosti klubů pro zařazení do SpSM kraje pro SR 2020-21
Dub nad Moravou, Kozlovice, Zábřeh, Šternberk, FK Nové Sady ,Uničov, Hranice, Černovír,
Mohelnice ,Konice ,Olšany, Želatovice ,Čechovice,Slavonín
U většiny klubů je potřeba doplnit ještě administrativní nedostatky v podaných žádostech,
které ale neměly vliv na schválení žádostí.
Celkový počet klubů zařazený do SpSM kraje je 14.
Mezi tyto kluby bude rozdělena částka 600.000,- Kč poskytnutá Olomouckým krajem.

SRNF neschválila :
-

žádost TJ Sokola Tovačov k přidělení dotace na ucelenou strukturu mládeže poskytnutou
Olomouckým krajem z důvodu nesplnění podmínek ucelené struktury mládeže v daném
klubu. Klub má vytvořenou smlouvu o společném družstvu v kategorii KP žáků s klubem
TJ Sokol Dub nad Moravou . Právním klubem je TJ Sokol Dub nad Moravou a tomu byla
žádost o přidělení dotace schválená.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý 6.10. 2020 od 15.00
v zasedací místnosti O KFS .
Zapsal: Pavel Peřina
Kontrola: Mgr. Josef Ondroušek
sekretář OKFS
místopředseda VV OKFS

