Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 9/2020
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 3.11. 2020
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, ,Mgr. Páral, RNDr. Elfmark,Charvát ,Bc. Kubíček
Omluveni : Ing. Rác
Hosté : Mrnka ,člen SRNF
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 8/2020
2. Hospodaření OKFS za 10/2020 a od počátku roku
3. Organizační a různé
K bodu 1:
-

Bylo konstatováno, že úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 8/2020 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 komentoval ústně stav hospodaření za 10/2020 a od počátku roku.
Přehled hospodaření bude všem členům VV přeposlán i elektronicky po vypracování
podkladů od účetní KFS.
Národní sportovní agentura zveřejnila dotační titul k podání žádostí o poskytnutí dotace
na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let „Můj klub “ pro rok 2021. Výzva je
zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se
věnují sportování dětí a mládeže. Termín pro podání žádostí je stanoven do 9. listopadu
2020.
Mgr. Ondroušek okomentoval výsledky hospodaření Ol-KFS za rok 2020 i v porovnání
s rokem 2019.
Konstatoval, že rok 2020 je velmi atypický, vzhledem ke skutečnosti ukončení SR2019/2020
před jarními odvetami. A rovněž s ukončením soutěží SR 2020/2021 do 31.12.2020 v těchto
dnech.
Nicméně hospodaření Ol KFS 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.
Za výsledky hospodaření je zde nutné poděkovat celému VV, komisím a sekretáři KFS
Olomouc

-

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.

K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
- Zprávu GS 44-2020 - aktuální informace – Nominační listina rozhodčích FIFA 2021
- Vyjádření KR k zaslanému dopisu Sokola Pivín a vyřešení rozhodčích utkání.
- Řešení KR k neuhrazeným pokutám rozhodčích vystavených rozhodnutím KR a neuhrazení
vkladu do SR 2020/21,kde KR prodloužila termín uhrazení do19.11.2020. Pokud si rozhodčí
nesplní povinnost do tohoto termínu budou předání DK KFS za maření výkonu rozhodnutí .
- Informaci jednotlivých garantů komisí KFS,kteří se vyjádřili k aktuálnímu průběhu SR

-

-

-

-

-

VV projednal :
Návrh termínové listiny pro jarní část SR 2020/2021 ,kde se má odehrát 20.kolo KP ,16 kol
1.tříd a mládeže. Posunutím TL do 27.6. je možné bez větších komplikaci SR dohrát. Pokud
tomu budou nakloněny vládní nařízení .
VV rozhodl :
Odehrát dvě kola z nedohraných pěti z podzimní části SR v KP mužů v měsíci únoru a to
konkrétně o víkendu 20-21.2 a 27-28.2.2021,aby se předešlo neúměrnému dohrávání
utkání v týdnu v průběhu jarní části SR ,kde je to pro kluby složité s uvolňováním hráčů z
civilních zaměstnání, škol .
Vypracovat komisí STK do konce listopadu novou jarní TL z ohledem na TL vyšších soutěží ,
zejména ŘKM a předložit ji ke schválení VV na nejbližším zasedáním 8.12.2020
O termínu konání VH KFS dne 18.2.2021 v BEA centru Olomouc. Čas konání VH KFS bude
upřesněn na nejbližším zasedání VV.
Zrušit konání Adventního večera z důvodu vládních nařízení. Pověřil sekretáře KFS odvolat
objednání prostor v BEA centrum Olomouc .
VV schválil:
Úhradu umělých hracích ploch klubům, které nedisponují UMTRA hrajících KP mužů
k dohrání dvou podzimních kol v termínu 20-21.2 a 27-28.2.2020 .
Nedohrané utkání z podzimní části SR po dohodě klubů buď vlivem nemoci COVID a nebo
nezpůsobilých HP ve všech soutěžích si kluby budou hradit sami . Tato utkání je potřeba
dohrát před zahájením jarní části SR 2020/21,kde se předpokládá zahájení od 13 března.
Odměny členům odborných komisí a členům VV a SRNF za zajištění soutěží v r. 2020 ve
výši 200,- Kč za každé jednotlivé zasedání pro všechny přítomné členy,dle presenční listiny.
Odměny předsedům odborných komisí za zajištění soutěží v r. 2020 ve výši 400,- Kč za
každé jednotlivé zasedání, dle presenční listiny.
Odměnu za obsazování R podle odehraných kol v podzimní části SR p. Kaláb 600,- za kolo a
DFA p. Boček 200,- za kolo .
Odměny budou předány v hotovosti proti podpisu všem předsedům a členům odborných
komisí a VV na posledních zasedáních jednotlivých komisi.
Odměnu sekretáře KFS za zajištění soutěží v r. 2020 ve výši bonusové nenárokové složky
přispívající FAČR na plat sekretáře.
Příspěvek ve výši 20 tis. Kč na onkologickou kliniku FNO, šek bude předán osobně na
onkologické klinice. Předání zajistí předseda VV
Výrobu šeku v tiskárně FGP studio. Zajistí Mgr. Ondroušek

-

-

-

Úhradu nezbytných nákladů umělecké agentuře zastoupené p. Vladislavem Kvapilem za
přípravu scénáře Adventního večera , dle zaslané objednávky ze dne 31.8.2020 .Částka
bude uhrazena na základě vystavené faktury uměleckou agenturou.
Zrušení společného zasedání VV a komisí Ol KFS z důvodu vládních nařízení . Pověřil
sekretáře KFS k zajištění občerstvení při posledních zasedáních odborných komisí a VV
v letošním roce .
Výrobu stolních kalendářů KFS pro r 2021 v celkovém počtu 600 ks. Ve stejné ceně za kus ,
jako v předešlém roce.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu, poslední v roce 2020, se dle dohody uskuteční
v úterý 8.12. 2020 od 15.00 v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV OKFS a SR NF

