Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 2/2021
z jednání VV Ol-KFS, konaného distanční formou v Olomouci dne 2. 2. 2021
Přítomni : Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát, Mgr. Páral, Bc. Kubíček,
Omluveni : RNDr. Elfmark, Ing. Rác
Sekretariát : Peřina
Místo : individuální přes ZOOM aplikaci
Hosté : GTM KFS - Staroba Lukáš
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 1/2021
Hospodaření OKFS
Organizační a různé
Jednání SR Nadačního fondu

K bodu 1:
-

jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 1/2021, úkoly byly
splněny

K bodu 2:
-

Mgr. Ondroušek komentoval ústně stav hospodaření za 1/2021. Přehled hospodaření
bude všem členům VV přeposlán i elektronicky po vypracování podkladů od účetní KFS.
VV vzal na vědomí zprávu z inventarizace majetku Ol KFS provedenou dne 29.1.2021

K bodu 3:

-

-

-

VV vzal na vědomí:
zprávu GS FAČR - aktuální informace ohledně VH OFS a pokračování soutěží FAČR
nové termíny Valných hromad OFS : Šumperk 5.3 , Olomouc 18.3. , Prostějov 19.3.,
Přerov, Jeseník zatím neurčeno.
Projednal:
stanovisko k možnému zahájení soutěží Ol-KFS : soutěže zatím zůstávají nalosovány beze
změn a především Sportovně-technická komise se bude řídit nařízeními vlády ČR a
potažmo nařízeními vyšších složek FAČR
kluby budou při každé změně vždy obratem informovány formou Úředních zpráv.

-

-

-

-

VV schválil:
nominace a kandidáty na ceny Dr. Václava Jíry následovně: Pavel Suk (navrhuje OFS
Olomouc), Jiří Svozil (navrhuje OFS Prostějov), Milan Grézl (navrhuje TJ Sokol Velké LosinyOFS Šumperk).
příspěvek NF KFS ve výši 10.000,- na zajištění SW, účetních služeb a bankovních poplatků
pro r. 2021
Odložení termínu zasedání valné hromady Ol-KFS
S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění
zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Olomouckého krajského fotbalového
svazu tak, že se termín zasedáni VH Ol-KFS odkládá na
středu 31. března 2021 od 17,00 hodin. Prezentace v 16,30 hodin.
na adrese: Olomouc , třída Kosmonautů 1288/1 v sále BEA centrum (v přízemí),
pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u
svolaného původního termínu zasedání. Návrhy kandidátů musí být podány nejpozději
jeden týden přede dnem konání Valné hromady – tj., do 24. 3. 2021, a to sekretariátu
Svazu

K bodu 4: jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF).
Vzala na vědomí :
-

zaslané vyúčtování dotace 600.000,-Kč na Olomoucký kraj na podporu SpSM v roce
2020
Pokud to vládní nařízení dovolí, příští jednání VV OKFS se uskuteční v úterý dne 2. 3. 2021
od 15.00 v zasedací místnosti Ol-KFS, v opačném případě přes aplikaci ZOOM. Upřesní
sekretář OKFS.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

