Olomoucký krajský fotbalový svaz
ZÁPIS č. 1
Z jednání Hospodářské a marketingové komise O KFS dne 27.10. 2020

Přítomni: Josef Ondroušek ( OL), Josef Mrnka (SU), Miloslav Kyjevský ( OL)
Ivan Bardoň (PR)
Pozváni: Stanislav Kaláb ( OL) Pavel Peřina ( sekret. KFS),
Omluven:

Program:
1. Výsledek hospodaření KFS- O 2020
2. Kontrola hospodaření KFS-O 2020 a podpora klubů KFS v r. 2020
3. Odměny členům komisí a VV KFS- O a použití fin. zůstatku KFS
4. Různé
Zápis :

Ad 1)
Mgr. J. Ondroušek zahájil schůzi HK v 15 30 hod a seznámil členy s programem dnešního
setkání. Zde p. Ondroušek okomentoval výsledky hospodaření KFS O za rok 2020 i
v porovnání s rokem 2019.
Konstatoval, že rok 2020 je velmi atypický, vzhledem ke skutečnosti ukončení SR 2019/2020
před jarními odvetami. A rovněž s ukončením soutěží SR 2020/2021do 31.12.2020 v těchto
dnech. Nicméně hospodaření KFS Ol. bylo průběžně sledováno a vyhodnocováno. Měsíční
výsledky byly pravidelně předkládány buď v elektronické nebo tištěné podobě všem členům
VV KFS Olomouc. Lze konstatovat, že k 30.9.2020 vykazuje zůstatek na bankovních účtech a
v pokladně KFS částku 3 655 667,- Kč.
Průběžný výsledek hospodaření za 01 – 09. 2020

Celkové příjmy …………….2 110 910,- Kč
Celkové výdaje……………..2 128 240,- Kč.
Výsledek hospodaření…… ….– 17 330,- Kč.
Za výsledky hospodaření je zde nutné poděkovat celému VV, komisím a sekretáři KFS
Olomouc.

Ad 2)
S pozvánkou na schůzi HK KFS Olomouc byly elektronicky zaslány veškeré výsledky
hospodaření KFS všem členům komise. A to i přehled všech nákladů a příjmů po jednotlivých
položkách. Na zasedání komise byly některé položky komentovány sekretářem a předsedou
komise. Jednalo se především o nejvyšší nákladovou položku za rok 2020 a to v celkové výši
1 245 000,- Kč.
Tato položka zahrnuje materiálovou pomoc celkem 83 klubům hrající soutěže KFS Olomouc
Konkrétně se jednalo o skutečnost, že po schválení VV KFS Olomouc na zasedání dne
30.6.2020, bylo nabídnuto klubům vybrat si formu materiální podpory ve výši 15 000,- Kč.
Na základě komunikace s kluby byl výsledek následující.
32 klubů si vybralo Voucher na sportovní vybavení od spol. Lion Sport
16 klubů si vybralo Voucher na bezpečné branky od spol. Clean4you.
35 klubů si vybralo značkové hnojivo na celoroční hnojení trávníku
Další presentovanou položkou v účetnictví byl náklad na trenéry GTM, které jsou od července
fakturačně řešeny přes účet KFS.
Žádné další položky v účetnictví KFS nebyly členy HK vyžadovány ke kontrole a bylo
konstatováno, že hospodaření KFS za 01 – 09 2020 je v pořádku.

Ad 3)
Hospodářská komise navrhuje odměny členům odborných komisí a členům VV za rok 2020.
A to ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé zasedání odborné komise resp. za každé zasedání
VV KFS Olomouc pro všechny přítomné členy komisí a VV dle presenční listiny. Dále bylo
dohodnuta cena za výrobu stolních kalendářů KFS Olomouc na rok 2021 se členem HK p.
Kyjevským. Celkem je objednáno o 100 ks méně než loni nicméně cena za ks. je stejná.

Hospodářská komise doporučuje naspořené finanční prostředky ve výši

3 655 667,- Kč.

prozatím ponechat na účtech KFS Olomouc a případnou finanční, nebo materiální pomoc
klubům řešit až v příštím roce, resp. asi až příštím VV KFS Olomouc.

Ad 4)
Byly konzultovány provozní záležitosti klubů a dění v FAČR a KFS Olomouc.
Schůze byla ukončena v 16 45 hod.

V Olomouci 28. 10. 2020
Mgr. Josef Ondroušek
místopředseda O KFS a předseda HK

