Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 10/2020
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 8.12. 2020
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, ,Mgr. Páral, RNDr. Elfmark, Charvát , Ing. Rác ,Bc. Kubíček
Omluveni :
Hosté : Mrnka ,člen SRNF
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 9/2020
2. Hospodaření OKFS za 11/2020 a od počátku roku
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- bylo konstatováno, že úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 9/2020 byly splněny
K bodu 2:
-

Mgr. Ondroušek komentoval ústně stav hospodaření za 11/2020 a od počátku roku.
Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i elektronicky od účetní KFS.
Hospodářský výsledek za rok 2020 se předpokládá minusový, vlivem materiální podpory
klubům hrajících krajské soutěže na doporučení ORK KFS, řádově ve sto tisících korunách.

K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
-

Zprávu GS FAČR - aktuální informace - COVID 19
Termíny VH OFS OL,PV,SU, JE. OFS Přerov měl naplánovanou VH ihned na začátku ledna
2021, ale vlivem vládních nařízení zatím termín VH nevyhlásil.
VV projednal :

-

-

-

Návrh termínové listiny pro jarní část SR 2020/2021 , kde se předpokládá zahájení KP
mužů 20 - 21. 2. 2021 . První třídy mužů a mládež zahájí jarní část 13.3.2021 s posunutím TL
do 27. 6. 2021. Pokud tomu budou nakloněny vládní nařízení.
Doporučení TMK FAČR ohledně nákupu tiskárny pro vydávání průkazů trenérům po
absolvování trenérské licence. Výběrem tiskárny VV pověřil GTM KFS, který během
příštího roku předloží VV vhodný typ tiskárny ke schválení.
Návrhy předsedů pracovních skupin na VH KFS, která se bude konat 18. 2. 2021 v Olomouci
Pověřil předsedu VV p. Mgr. Kalába předložením návrhu členů do pracovních skupin na VH
KFS do příštího zasedání VV, které se uskuteční 12. 1. 2021

-

-

VV schválil:
úhradu nezbytných nákladů ve výši 4.000 Kč 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.
nákup notebooku pro potřeby sekretariátu KFS do výše 20.000 Kč, který bude zařazen do
drobného majetku KFS.

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
Vzala na vědomí :
-

zaslané vyúčtování příspěvku od všech 14. klubů na částečnou úhradu nákladů SpSM kraje
v roce 2020 v celkové výši 600.000 Kč
vyúčtování příspěvku poskytnutého Olomouckým krajem a pověřila sekretáře KFS společně
s účetní KFS vyúčtování zaslat do konce ledna 2021
informaci o zaslání třetí části tříleté podpory ucelené struktury mládežnických družstev
v rámci Olomouckého kraje ve výši 600.000 Kč do 28. 2. 2021
Příští jednání VV OKFS a SR NF se dle dohody uskuteční v úterý 12. 1. 2021 od 15.00
v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

