Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 1/2021
z jednání VV Ol-KFS, konaného distanční formou v Olomouci dne 12. 1. 2021
Přítomni : Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát, Mgr. Páral, RNDr. Elfmark,Ing. Rác
Omluveni : Bc. Kubíček,
Sekretariát : Peřina
Místo : individuální přes ZOOM aplikaci
Hosté : GTM KFS - Staroba Lukáš
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 12/2020
2. Hospodaření OKFS za 12 měsíc a od počátku roku 2020
3. Organizační a různé
V úvodu jednání předseda VV popřál všem členům hodně zdraví a štěstí v novém roce.
K bodu 1:
-

jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 10/2020, úkoly byly
splněny

K bodu 2:
Mgr. Ondroušek komentoval ústně stav hospodaření za 12/2020 a od počátku roku.
Přehled hospodaření bude všem členům VV přeposlán i elektronicky po vypracování
podkladů od účetní KFS.
- Inventarizace majetku KFS je naplánována do konce ledna
K bodu 3:
-

-

-

VV vzal na vědomí:
zprávu GS FAČR - aktuální informace ohledně VH OFS
informaci sekretáře o vyúčtování dotací za rok 2020 na FAČR
vyřízené faktury za sponzory soutěží, FGP uhradilo 9.12.2020.ALEA pohledávku řešila
materiálním plnění v podobě dresů vítězi soutěže – Sokol Bohuňovice v SR 2019/20
Projednal :
návrh smluv GTM OFS s KFS na r.2021 a jejich finanční plnění , dle smlouvy GTM OFS
požadavek FAČR na zaslání formuláře k s návrhy ocenění ceny V. Jíry za r.2020 : VV se
jednohlasně shodl na návrzích z OFS PV ,SU a OL. Vyplněný formulář zašlou OFS na
sekretariát KFS nejpozději do 2. 2. 2021, aby je mohl VV KFS na svém jednání schválit. VV
KFS pověřil sekretáře zaslat schválené návrhy nejpozději do 14. 2. 2020 na FAČR
návrh odměn členům komisí KFS. Návrh odměn bude dořešen po předložení rozpočtu OlKFS na r. 2021

-

-

-

-

-

-

-

termíny VH OFS v návaznosti na VH KFS – 18. 2. 2021
vzhledem k tomu, že vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021
doporučuje VV KFS odložit všechny VH plánované do 22. 1. 2021
předložené dokumenty ohledně konání VH Ol- KFS.
VV schválil:
kluby , které mají právo účasti na VH KFS.Z ohledem na neukončenou podzimní část
sezony, resp. na skutečnost, že kluby nesehrály stejný počet utkání. Stanovy KFS určují
volbu delegátů podle umístění v tabulce po podzimní části SR. VV rozhodl pro určení klubů
použít přiměřeně ustanovení Soutěžního řádu, konkrétně přílohy č. 6, týkající se
koeficientu. Jde ze strany VV o relativně vyšší míru regulérnosti.
návrh změn stanov KFS , který bude předložen delegátům VH ke schválení. Sekretář KFS
zajistí rozeslání návrhu změn na kluby, aby se v dostatečném předstihu s těmito změnami
seznámili
prodloužení spolupráce s panem Heloňou při pořizování video záznamů a jejich
vyhodnocování z utkání KP na rok 2021 v měsících březen – červen, srpen-listopad 2021,
včetně odměňování ve stejné výši, jako v předešlém roce. Pověřil sekretáře vyhotovením
DPP s účinnosti od 12. 1. 2021
správce společenského webového systému facebooku sloužícího k tvorbě sociálních sítí,
komunikace mezi uživateli, prezentaci Ol-KFS. Správcem byl určen p. Heloňa Stanislav,
kterému byla schválena měsíční odměna ve výši 2.000,- Kč za aktualizaci sítě. Zhotovením
DPP byl pověřen sekretář KFS s účinnosti od 12. 1. 2021
dohodu o provedení práce na rok 2021 s paní Starobovou na praní sportovní výstroje
mládežnických výběrů KFS. Odměna bude ve stejné výši jako v předešlém roce po
předložení vykázané práce. Sekretář zajistí vyhotovení DPP s účinnosti od 12. 1. 2021
smlouvu o výkonu činnosti Grassroots trenéra mládeže v rámci okresního fotbalového
svazu. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při
trenérském působení „GTM OFS“ a činnostech souvisejících, přičemž KFS smlouvu uzavírá
na dobu určitou od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021 po projednání s předsedou jednotlivého VV
OFS, který souhlasí s podmínkami této smlouvy
měsíční odměnu jednotlivým GTM ve výši 15.000,- Kč vč. případné DPH v platné výši, která
bude vyplácena na základě trenérem vystavených faktur splatných vždy do 15. dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém mu nárok na odměnu vznikl. Vyhotovením smluv a
kontrolou jejího plnění VV pověřil GTM Ol-KFS .

Pokud to vládní nařízení dovolí, příští jednání VV OKFS se uskuteční v úterý dne 2. 2. 2021
od 15.00 v zasedací místnosti Ol-KFS

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

