Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 1
z jednání VV O KFS, konaného v Olomouci dne 6. 4. 2021
Přítomni : Vitonský, Mgr. Hanzl, Mgr. Páral, Ing. Svozil, Baláš, Zelinka , Svedek
Sekretariát :Peřina
Hosté:
Místo : zasedací místnost sekretariátu OKFS v Olomouci
Jednání zahájil a řídil předseda VV Daniel Vitonský
Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení průběhu VVH OKFS
Rozdělení kompetencí členů VV OKFS, jako garantů odborných komisí
Jmenování předsedů odborných komisí OKFS pro nové volební období
Různé

K bodu 1:
- Předseda VV OKFS stručně zhodnotil průběh a výsledky volební valné hromady.
- Schválil zápis z jednání VH.
- Blahopřál všem zvoleným členům VV a požádal je, aby v průběhu volebního období
pracovali pro krajský fotbal jako tým.
K bodu 2:
- VV schválil rozdělení kompetencí jednotlivých členů předložené předsedou VV takto:
- VV jednomyslně zvolil pana Mgr. Zbyňka Hanzla, jako místopředsedu VV
Mgr. Zbyněk Hanzl
Lubomír Baláš
Karel Zelinka
Radek Svedek
Mgr. Roman Páral
Ing. Tomáš Svozil

místopředseda VV, ekonomika, garant hospodářské komise
garant disciplinární komise
garant sportovně technické komise
garant komise mládeže
garant komise rozhodčích a delegátů
garant trenersko metodické komise

K bodu 3:
- VV schválil předsedy odborných komisí takto:
Mgr. Zbyněk Hanzl
Ing. Jaroslav Čížek
Ing. Josef Kalina
Pavel Sedláček
Petr Strnad
Oldřich Vitonský

předseda hospodářské komise
předseda disciplinární komise
předseda sportovně technické komise
předseda komise rozhodčích a delegátů
předseda komise mládeže
předseda trenersko metodické komise

V souvislosti s jmenováním garantů a předsedů odborných komisí se členové VV dohodli,
že do pondělí 19. 4. 2021 předloží v elektronické podobě na sekretariát složení odborných
komisí. VV současně rozhodl, že složení komisí je věcí předsedů a garantů, kteří dostali
důvěru. Mohou využít i návrhy jednotlivých OFS, nebo klubů, které v tabulkové podobě
zašle sekretář KFS do 15.4.2021 jednotlivým předsedům komisí a jejich garantům.
Požadavek VV je početně optimálně obsadit jednotlivé komise kvalitními a odbornými
lidmi a zajistit jejich efektivní spolupráci a komunikaci.
Potvrzení složení odborných komisí provedou členové VV (a současně garanti) na svém
řádném zasedání v pondělí 19.4.2021.
K bodu 4:
- VV pověřil sekretáře KFS , aby zajistil schůzku v bance , ohledně změn statutárního
orgánu KFS a následných dispozičních práv osob ,které budou mít právo disponovat
s účty vedenými v ČSOB
- VV pověřil předsedu HK , aby do příštího zasedání VV provedl inventarizaci majetku KFS,
kontrolu smluv DPP a hospodářské směrnice
- VV vznesl požadavek na předložení ročního položkového přehledu příjmů a výdajů od
účetní Ol-KFS do příštího zasedání VV
VV vzal na vědomí :
-

Informace k možnému restartu soutěží FAČR-Ol-KFS-OFS, čeká se na rozhodnutí
státních orgánů.

Příští jednání VV OKFS bylo dohodnuto na pondělí dne 19. 4. 2021 od 16.00 na OKFS

Zapsal:
Pavel Peřina, sekretář OKFS

Kontrola:
Daniel Vitonský, předseda VV KFS

